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Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 21 oktober 2019 om 19.00 uur 

Gemeenteraadszaal, stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 
Aanwezig: 
Vincent Van Quickenborne: burgemeester Kortrijk - voorzitter; 
Francis Benoit: burgemeester Kuurne; 
Carine Dewaele: burgemeester Lendelede; 
Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer, 
Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, 
Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Hannelore Vanhoenacker, Wouter Vermeersch, Jan Viaene: 
politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef wnd.; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris 
 

Verontschuldigd: 

Niels Lybeer, Axel Weydts: politieraadsleden 
 

Afwezig: 

 

Extra genodigden: 

Adviseur Isabelle Degraeve, afdelingshoofd sociale politie voor agendapunt 5 

 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring verslag zitting politieraad 23 september 2019. 

 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 23 september 2019, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat hij tijdens de vorige zitting van de politieraad een overzicht gevraagd 

had van de 10 grootste evenementen in de zone en de kostprijs voor de inzet van politie alsook de kostprijs 

voor de inzet van politie bij de KVK. Er werd hem toen een antwoord beloofd. 

Tot op heden heeft raadslid Mattias Vandemaele nog geen antwoord mogen ontvangen. 

 

De voorzitter belooft nog deze week een antwoord op deze vragen te bezorgen. 

 

 

 

2. Mobiliteitscyclus 2019/05. Vacantverklaring van 12 betrekkingen in het operationeel kader. 

Instemmen. 

 

Referenties: 

 

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

niveaus; 
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- 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;  

- 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 het politiecollege van 4 oktober 2019, punt 9; 

 

 

Beschrijving: 

 
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de 
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 10 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2019-05, om 
te evolueren naar 251 operationele effectieven. 
 
Vanuit de zone wordt thans voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren: 
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- 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 middenkader/basiskader voor de afdeling Informatiebeheer 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching 

- 2 basiskaders voor de afdeling Recherche 

- 2 middenkader afdeling Recherche 

- 1 basiskader voor de afdeling Gint/hondengeleider (dual-purpose) 

- 1 basiskader voor de afdeling Gint/opleider - hondengeleider 

 
Gehoord de toelichting van de korpschef wnd. 
 
 
Beslissing: 

 

2.1. 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: 
 
- 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 middenkader/basiskader voor de afdeling Informatiebeheer 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching 

- 2 basiskaders voor de afdeling Recherche 

- 2 middenkader afdeling Recherche 

- 1 basiskader voor de afdeling Gint/hondengeleider (dual-purpose) 

- 1 basiskader voor de afdeling Gint/opleider - hondengeleider 

  

 
 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2019/05); 
 
 
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 Interventie/dispatching 

- 2 middenkader afdeling Recherche 

- 2 basiskaders voor de afdeling Recherche 

- 1 basiskader voor de afdeling GINT/hondengeleider (dual-purpose) 

- 1 basiskader voor de afdeling GINT/opleider - hondengeleider 

 

 

Art.5.: 
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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 2 middenkaders voor de afdeling 

Interventie/teams als volgt samen te stellen: 

 
Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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, beleidsofficier, 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.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 basiskaders voor de afdeling 

Interventie/teams als volgt samen te stellen: 

 
Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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/dispatching als volgt samen te stellen: 

Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
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Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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 2 basiskaders voor de afdeling Recherche als 
volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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.11.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 middenkaders voor de afdeling Recherche 
als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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.12.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling 
GINT/hondengeleider (dual-purpose) als volgt samen te stellen: 
 
Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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.13.: 
- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling GINT/opleider 
– hondengeleider als volgt samen te stellen: 
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Voorzitter: 
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT; 
- 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.14.: 
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.15.: 
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.16.: 
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. 
 

 

 

3. Wijziging personeelsformatie politiezone VLAS, luik CALog. Correctie. Instemmen. 

 

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 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek kader; 

- Het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

- Het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van 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; 

- De circulaire van 1 december 2006 houdende het verlichten en vereenvoudigen van sommige 

administratieve taken van de lokale politie; 

- De wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen 

van het personeel van de politiediensten; 

- De beslissing van de politieraad van 23 april 2018, punt 1; 

- De beslissing van de politieraad van 25 juni 2018, punt 1; 

- De beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 4; 

- De beslissing van de politieraad van 25 maart 2019, punt 3; 

- De beslissing van de politieraad van 24 juni 2019, punt 6; 
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- Het gunstig advies van het BOC van 17 september 2019, punt 7; 

- De beslissing van het politiecollege van 4 oktober 2019, punt 7; 

 

 

Beschrijving: 

 

- De aangepaste personeelsformatie: 

 

In de zitting van de politieraad van de politiezone VLAS van 26 november 2018, punt 1, werd de 

personeelsformatie, wat het administratief en logistiek kader betreft, als volgt aangepast en vastgelegd: 

 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

Totaal 6  

-1 politiesecretaris (klasse2) 

-1 strategisch analist (klasse 1) 

-1 afdelingshoofd sociale politie 

  (klasse 2) 

-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 

-1 communicatie Verantwoordelijke  

  (klasse 2 ) 

-1 toezichthoudend ambtenaar  

  (klasse 1) 

 

 

Totaal 8 

-2 ICT – consulenten 

-1 boekhouder 

-1 maatschappelijk 

assistent 

-4 consulenten 

Totaal 20 

-2 ICT-assistenten 

-18 assistenten 

 

Totaal 7 

-5 bedienden 

-2 arbeiders 

 

41 

 

 

Om tot deze aangepaste personeelsformatie te komen werden de statutaire plaatsen die thans bezet werden 

door statutaire personeelsleden (30) aangevuld met de plaatsen van de Y-brevethouders (11). 

Hierdoor werd het mogelijk voor de personeelsleden met een Y-brevet om te worden gestatutariseerd. 

 

In de zitting van de politieraad van 24 juni 2019, punt 6, werden acht personeelsleden gestatutariseerd. 

 

Het was de bedoeling om de plaatsen van de Y-brevethouders in te schrijven in de personeelsformatie op het 

niveau en de graad waarop deze personeelsleden op contractuele basis tewerkgesteld waren in de zone. 

 

 

- Niveau B: algemene graad versus gespecialiseerde graad 

 

Eén personeelslid was vóór de aanpassing van de personeelsformatie tewerkgesteld als technisch consulent, 

een bijzondere graad. 

 

Helaas werd bij de aanpassing van de personeelsformatie geen consulent met de bijzondere graad van 

technisch consulent voorzien maar een consulent voor de logistiek met een gemene graad. 

 

Aangezien van bij het begin van de procedure tot aanpassing van de personeelsformatie gesteld werd dat de 

plaatsen voor de personeelsleden met een Y-brevet zouden open gesteld worden op hetzelfde niveau en met 

dezelfde graad als waarop de Y-brevethouders op contractuele basis tewerkgesteld waren in de zone, wenst de 

politiezone VLAS de personeelsformatie als volgt aan te passen: 

 

 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

Totaal 6  

-1 politiesecretaris (klasse2) 

Totaal 8 

-2 ICT – consulenten 

Totaal 20 

-2 ICT-assistenten 

Totaal 7 

-5 bedienden 

41 
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Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

-1 strategisch analist (klasse 1) 

-1 afdelingshoofd sociale politie 

  (klasse 2) 

-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 

-1 communicatie Verantwoordelijke  

  (klasse 2 ) 

-1 toezichthoudend ambtenaar  

  (klasse 1) 

 

 

-1 boekhouder 

-1 maatschappelijk 

assistent 

- 1 technisch consulent 

- 3 consulenten * 

-18 assistenten 

 

-2 arbeiders 

 

 

*1 operationele analyse 

  1 sociale politie 

  1 verkeerspreventie- en educatie 

 

 

Budgettair heeft deze aanpassing aan de personeelsformatie geen enkele invloed aangezien reeds bij de 

aanpassing aan de personeelsformatie waarmee ingestemd werd in de zitting van de politieraad van 26 

november 2018, punt 4, het budget voorzien was om een technisch consulent, bijzondere graad, te betalen. 

 

In de zitting van het BOC van 17 september 2019, punt 7, werd inzake deze aanpassing aan de 

personeelsformatie, een gunstig advies gegeven. 

 

Beslissing: 

 

3.1. om de personeelsformatie van de politiezone VLAS, luik administratief en logistiek kader, aan te 

passen waarbij de betrekking van gemene graad consulent bij de logistiek wordt omgezet in een 

betrekking bijzondere graad, technisch consulent en de personeelsformatie als volgt vast te stellen: 

 

 

 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

Totaal 6  

-1 politiesecretaris (klasse2) 

-1 strategisch analist (klasse 1) 

-1 afdelingshoofd sociale politie 

  (klasse 2) 

-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 

-1 communicatie Verantwoordelijke  

  (klasse 2 ) 

-1 toezichthoudend ambtenaar  

  (klasse 1) 

 

Totaal 8 

-2 ICT – consulenten 

-1 boekhouder 

-1 maatschappelijk 

assistent 

- 1 technisch consulent 

- 3 consulenten * 

Totaal 20 

-2 ICT-assistenten 

-18 assistenten 

Totaal 7 

-5 bedienden 

-2 arbeiders 

41 

 

 

3.2. om de aanpassing van deze personeelsformatie te laten ingaan met ingang van 1 november 2019; 

 

 

3.3. om deze beslissing binnen de vooropgestelde termijn over te maken aan de toezichthoudende 

overheid; 
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Bijlagen: 

 

- Organogram  

- Overzicht bezetting statutaire plaatsen  

- Functieprofiel Niveau B – technisch consulent  

- Het gunstig advies van de vakorganisaties van 17 september 2019  

 

 

 

4. Beroep doen op aankoopcentrale VVSG inzake raamcontract postdiensten. Instemmen. 

 
Referenties: 
 
Gelet op: 
- artikel 42, § 2 juncto artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
- Of:  
- artikel 51, § 2 juncto artikel 52, tweede lid,12 ° van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
- de wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en artikel 47 van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
- de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2017, punt 15, waarbij de politiezone zijn interesse 

betuigt tot toetreding bij een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor 
diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer 
te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen; 

- de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot gunning via een 
open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel “Raamcontract voor de sluiting 
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”  

- de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-nummer 2017-
534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 2017/S 224-466080); 

- de in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 waar is 
bepaald dat: 

o VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) en artikel 47 
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde opdracht zal 
optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse 
lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten raamcontract, 
die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de 
aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten inzake universele 
postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van het bestek en de offerte van 
de dienstverlener; 

o Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – steeds de 
vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone 
procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval 
niet als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd; 

- De beslissing van de Raad van Bestuur van VVSG vzw van 10 oktober 2018 waarbij voornoemd 
raamcontract gegund is aan bpost NV van publiekrecht, Muntcentrum te 1000 BRUSSEL; 

- De beslissing van het politiecollege van 4 oktober 2019, punt  
 
 
Beschrijving: 
 
- De voornoemde opdracht van VVSG vzw  “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten 

inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”  is een raamcontract met één 
dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), artikel 
2°, b) en  47 van de wet van 17 juni 2016; 

- De politiezone kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de aankoopcentrale 
gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18  waardoor zij 
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krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren; 

- Het is aangewezen dat de politiezone gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende redenen:  
o de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;  
o het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 

betekent; 
o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van 

postdiensten;  
- De politiezone is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract (geen afnameverplichting);  
- De nodige budgetten zijn beschikbaar. 
 
 
Beslissing: 
 
4.1. om in te stemmen met de hiernavolgende artikelen: 
 
Artikel 1 
De politiezone VLAS doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een 
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting van individuele 
contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18) 
 
Artikel 2:  
Het politiecollege van de politiezone VLAS wordt belast met de uitvoering. 
 

 

 

5. Afdeling sociale politie. Voorstelling. 

 

Adviseur Isabelle Degraeve, afdelingshoofd ‘Sociale politie’ geeft ter zitting een toelichting over de werking van 

deze afdeling. 

 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker merkt op dat mevrouw Degraeve regelmatig meldt dat bepaalde feiten 

meer en meer voorkomen. Toch is er een afbouw van het personeel. Is dit nog haalbaar. 

Adviseur Degraeve meldt dat men samen met de korpschef wnd. de personeelsbezetting aan het bekijken is. 

 

Raadslid Pieter Soens dankt mevrouw Degraeve voor haar uiteenzetting. CD&V apprecieert dergelijke 

toelichtingen. 

Raadslid Pieter Soens merkt op dat de personeelsleden van de afdeling ‘Sociale politie’ veel in aanraking komen 

met slechte nieuwsmeldingen. Hij vraagt waar zij terecht kunnen in het kader van de uitoefening van hun 

beroep. 

Adviseur Degraeve verduidelijkt dat er in de zone een preventieadviseur psycho sociale aspecten werkt. Bij 

haar kan men steeds terecht.  

 

De voorzitter dankt mevrouw Degraeve voor haar toelichting. 

 

 

 

6. Mondelinge vragen door de raadsleden. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch stelt volgende 3 vragen: 

 

- West-Vlaamse politiereis naar China 
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Maandag 7 oktober 2019 vertrok West-Vlaams gouverneur Decaluwé samen met dertien korpschefs, zes 

burgemeesters en de directeur van de politieschool op een tiendaagse studiereis naar China. 

 

a. Werden jullie als politiezone op voorhand geïnformeerd over het doel van deze studiereis? Wat was 

eigenlijk het doel van die studiereis? 

b.  Was er iemand uit politiezone VLAS aanwezig? De korpschef? Eén van de burgemeesters?  

Zo ja, wie was aanwezig? 

Zo ja, wie betaalde de factuur? 

Zo nee, waarom kozen de burgemeesters en korpschef van politiezone VLAS ervoor om niet aanwezig te zijn? 

 

(4. De Staatsveiligheid waarschuwde voor deze studiereis. Deze waarschuwingen werden door de deelnemers 

aan de studiereis in de wind geslagen. Was de minister op de hoogte van deze waarschuwing door 

Staatsveiligheid? Wat vindt de minister van het feit dat de waarschuwingen door Staatsveiligheid niet werden 

opgevolgd? 

 

5. China werd tijdens de studiereis voorgesteld als “voorbeeldland” voor onze politie. Wat is de visie van de 

minister inzake de voorbeeldfunctie van China voor onze politiediensten?) 

 

 

- Drone 

 

Vorige week vond in Kortrijk het digitaal referendum plaats. De ja-stemmers verspreidden via de pers een video 

waarop een KVK-trainer, een horecabaas, een vlogger en anderen oproepen om voor maandelijkse autovrije 

zondagen te stemmen. 

Nu zijn er op die video een aantal heel zware strafrechtelijke inbreuken te zien.  

Er wordt gebruik gemaakt van dronebeelden. 

We zien duidelijk dat de drone vliegt binnen de bebouwde kom en boven een mensenmassa.  

De maximale hoogte voor zo’n drone is 45 meter is, dat is ongeveer gelijk aan de hoogte van een kerktoren. 

Nu vliegt de drone zichtbaar hoger. 

Bovendien vliegt de drone vlakbij de aanvliegroete van de luchthaven van Wevelgem. 

Heel wat wettelijke regels werden hier flagrant overtreden. 

Nu die wetten bestaan niet zo maar. Hierop staan terecht heel zware straffen. 

Heel wat mensen werden hier rechtstreeks en onrechtstreeks in gevaar gebracht. 

Mijn vraag is of de politie ambshalve zal optreden tegen deze zware inbreuken?  

 

 

- Klacht 

 

Recent hebben we tot twee maal toe moeten vaststellen dat klachten bij politiezone VLAS werden overgenomen 

door politiezone RIHO. 

Dit omdat de achtbare voorzitter van het politiecollege betrokken was in de zaken. 

Om de neutraliteit te waarborgen, voert politiezone RIHO het onderzoek en dat is een goede zaak. 

Toch moesten we vaststellen, vorige week, dat de politiewoordvoerder van PZ Vlas, zich mengde in één van de 

dossier.  

Hij werd door de Krant van West-Vlaanderen geciteerd met de uitspraak dat het onderzoek van PS RIHO normaal 

was verlopen. 

Achteraf gezien bleek de uitspraak van de woordvoerder foutief.  

Wij stelden ook vast dat deze uitspraak uiteindelijk werd verwijderd uit het artikel. 

Mijn vraag in algemene termen: 

In hoeverre mag de politiewoordvoerder van PZ VLAS zich uitspreken over zaken die omwille van de neutraliteit 

worden overgedragen aan andere politiezones? 

Welke deontologische regels gelden er voor de politiewoordvoerder als deze bijvoorbeeld foutieve verklaringen 

aflegt die de neutraliteit van het korps in diskrediet brengen? 
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Raadslid Jeroen Dujardin merkt op dat de politiezone VLAS een aanzienlijk bedrag zal toegekend krijgen door 

de Vlaamse overheid in het kader van de responsabiliseringsbijdrage. Hij vraagt of het de bedoeling is dat dit 

bedrag zal terugvloeien naar de gemeenten of zal dit gebruikt worden voor de digitalisering ? 

 

Raadslid Marc Plets vraagt of er een evaluatie is van de werken aan het kruispunt R8 – Brugsesteenweg. 

 

Raadslid Mattias Vandemaele stelt dat de zonale veiligheidsraad van de politiezone VLAS nog niet is 

samengekomen dit jaar en er moet een document overgemaakt worden. 

 

 

De voorzitter verduidelijkt dat wat de reis naar China betreft, de gouverneur alle politiezones van West-

Vlaanderen heeft aangeschreven. De burgemeester van Kuurne geeft een uitgebreide duiding en toelichting. 

 

Wat de klacht betreft, is gerechtigheid geschied. 

 

De middelen die de zone zal ontvangen in het kader van de responsabiliseringsbijdrage zullen meegenomen 

worden in de begroting en meerjarenplanning. 

 

Een evaluatie inzake de werken aan het kruispunt R8 – Brugsesteenweg komt toe aan het agentschap Wegen & 

Verkeer. 

 

De eerstvolgende zitting van de zonale veiligheidsraad gaat door op 20 december 2019. Het document waarvan 

sprake, het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025, moet ingediend worden bij de federale overheid tegen 

31 oktober 2019. 

De korpschef wnd. verduidelijkt dat dit niet zal lukken. De zone wil een goed onderbouwd plan na overleg met 

diverse partners. De zone heeft laten weten aan de federale overheid niet tijdig klaar te zullen zijn met de 

opmaak van het zonaal veiligheidsplan. 

 

De korpschef wnd. stelt dat hij de video die gemaakt werd naar aanleiding van het referendum te Kortrijk, nog 

moet bekijken. Het nodig onderzoek voor inbreuken volgt. 

 

Wat het mengen door de politiewoordvoerder van VLAS betreft, in één van de dossiers verduidelijkt de 

korpschef wnd. dat de uitspraken die de woordvoerder van VLAS doet altijd in overleg zijn met hemzelf en met 

het parket. Daarenboven is wat de pers brengt niet altijd correct. 

Na bevraging van de woordvoerder blijkt dat hij zich niet gemengd heeft in het dossier, in geen geval. 

Hij heeft enkel een quote laten verwijderen uit een online artikel omdat hij daar geciteerd werd zonder 

gecontacteerd te zijn. Dit artikel stond dus even online en dat heeft de heer Vermeersch gelezen. 

 

Pas nadat het online stond belde de journaliste de woordvoerder op om te vragen of ze dat erin mocht zetten. 

Het antwoord van de woordvoerder was ‘zeker niet’ aangezien het parket daarover communiceerde. 

 

Het online artikel werd aangepast, de quote werd verwijderd en er stond enkel nog de reactie van Tom Janssens 

(parketwoordvoerder). 

 

De woordvoerder heeft zich dus zeker niet gemengd en bijgevolg ook geen foutieve uitspraak gedaan want er 

was geen uitspraak. 

 

Wat de reis naar China betreft stelt de heer Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, het volgende: 

 

-  Hij heeft aan de Chinareis deelgenomen namens de politiezone VLAS, tevens lid van de WVL4. Was hij 

niet meegegaan was er niemand die de zone VLAS vertegenwoordigde 
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- De gouverneur van West-Vlaanderen heeft zeer nauwe banden met China 

- Waarom naar China ? De technologie in China staat 15 tot 20 jaar verder dan bij ons 

- Wat het issue ‘staatsveiligheid’ betreft: men werd pas op het laatste moment naar het Hof van de 

gouverneur geroepen. Nochtans stond deze reis al maanden voordien gepland. Daar heeft men 

gewaarschuwd over bepaalde aspecten bijv. spionnage. Er werd niet gezegd dat de reis moest 

geannuleerd worden 

- Vooral rond de technologie inzake gezichtsherkenning is men ver gevorderd: bijv. betalen via 

gezichtsherkenning 

- Artificiële intelligentie: gebruik van algoritmes om verkeersstromen te monitoren 

- Smart city – Safe city – 5 G 

- Hij heeft ook de gevaren gezien van een maatschappij die dermate vér gevorderd is op het vlak van 

technologie 

 

Raadslid Wouter Vermeersch dankt de burgemeester van Kuurne voor de toelichting maar stelt zich nog vragen 

bij de hoge bedragen die deze reis heeft gekost.  

Tevens vraagt hij zich af of er contact is geweest met de ministers Geens en De Crem inzake hun visie op dit 

land én of het geld niet beter was gegaan naar personeel zoals de vakbonden vragen. 

 

De burgemeester van Kuurne repliceert: 

- Men is de technologie en innovatie onder meer op het politionele vlak gaan bekijken 

- Hij heeft zelf 60% van de reis betaald. De politiezone VLAS, heeft 1.700 EUR bijgedragen, het minst van 

alle zones 

- Wat de repliek van de vakbonden betreft: die 1.700 EUR zullen niet de wereld van verschil maken  

- De leider van de missie was de gouverneur van West-Vlaanderen 

 

 

 

Besloten zitting 
 

7. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

8. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

9. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 25 november 2019. 

 

De politiesecretaris, De burgemeester Kortrijk - voorzitter, 

Annelies Verplaetse Vincent Van Quickenborne 


