Toelichtingsnota
POLITIERAAD maandag 29 juni 2020 om 19.00 uur.
Politiecommissariaat, Briefingroom 2, Minister De Taeyelaan 9 te 8500 KORTRIJK

Openbare zitting
1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 27 april 2020, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Mobiliteitscyclus 2020/02. Intrekken van 1 betrekking in het operationeel kader. 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 en de uitvoeringsbesluiten;
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 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 beslissing van de politieraad van 27 april 2020, punt 4;
de beslissing van het politiecollege van 12 juni 2020, punt 5;

-

-

Beschrijving:
In de politieraad van 27 april 2020, punt 4, werd beslist om volgende betrekkingen vacant te verklaren via de
klassieke mobiliteit – mobiliteitscyclus 2020/02:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van het domein Veiligheid
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (milieu)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
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-

5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/gatso
1 basiskader voor de afdeling Wijk
1 basiskader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek

Er wordt gevraagd om de plaats voor 1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van het domein Veiligheid
te schrappen omdat de zone momenteel in een fase zit tussen een oud en een nieuw organigram.
Beslissing:
-

om volgende vacante betrekking te schrappen in de mobiliteitscyclus 2020/02:
-

3.

1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van het domein Veiligheid

Mobiliteitscyclus 2020/03. Vacantverklaring van 13 betrekkingen in het operationeel kader.
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;
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 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 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 de politieraad van 27 april 2020, punt 4;
de beslissing van het politiecollege van 12 juni 2020, punt 6;
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Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 13 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2020/03, om
te evolueren naar 261 operationele effectieven conform de beslissing van het politiecollege van 20 december
2019, punt 10.1.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Personeel (opleidingsverantwoordelijke)
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (milieu)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder
1 basiskader voor de afdeling Wijk
1 basiskader voor de afdeling Gespecialiseerde interventie/‘dual-purpose’- hondengeleider
1 basiskader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek

Beslissing:
-

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 Personeel (opleidingsverantwoordelijke)
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (milieu)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder
1 basiskader voor de afdeling Wijk
1 basiskader voor de afdeling Gespecialiseerde interventie/‘dual-purpose’- hondengeleider
1 basiskader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 202003);
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;
-

2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder
1 basiskader voor de afdeling Wijk
1 basiskader voor de afdeling Gespecialiseerde interventie/‘dual-purpose’- hondengeleider

Art.5.:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit
gekozen:
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- 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 Personeel (opleidingsverantwoordelijke) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier;
- CP Mathias DEGANDT, beleidsofficier;
- 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
Beleid bestuurlijke politie (milieu) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, officier Beleid bestuurlijke politie;
- HINP Piet VANDE KERCKHOVE, afdelingshoofd Beleid bestuurlijke politie;
- 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 middenkader voor de afdeling
Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de 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 5 basiskaders voor de afdeling
Interventie/teams als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
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- 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
Mobiliteit/motorrijder als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- HINP Björn BOUCKAERT, afdelingshoofd Mobiliteit;
- 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 1 basiskader voor de afdeling Wijk
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- 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
Gespecialiseerde interventie/’dual-purpose’-hondengeleider als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- INP Jari AMERIJCKX, hondengeleider 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.13.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling
Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de 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.14.:
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, en conform de beslissing van
het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1., zal ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus
aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum
van 261 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 midden- en
officierenkader geen mobiliteitsreserve aangelegd.

4.

Aankoop en levering van twee dienstvoertuigen via raamovereenkomst. Instemmen.

Referenties:
-

Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43;
De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 perceel 33 van de Federale Politie;
De beslissing van het politiecollege van 12 juni 2020, punt 17;

Beschrijving:
Aankoop en levering van twee herkenbare kantoorwagens (politiecombi’s) Volkswagen Transporter T6 type
L1H1 – Diesel.
Twee kantoorwagens (politiecombi’s) zijn aan vervanging toe wegens ouderdom en slijtage:


Volkswagen Transporter T5 met nummerplaat 1-CAE-474, eerste ingebruikname in oktober 2011,
kilometerstand 250.000 km;
 Volkswagen Transporter T5 met nummerplaat 1-FTH-809, eerste ingebruikname in oktober 2013,
kilometerstand 194.751 km.
Deze voertuigen worden verkocht aan de meest biedende opkoper.
De PZ Vlas stelt voor de twee kantoorwagens te vervangen door twee voertuigen Volkswagen Transporter T6
type L1H1 – Diesel ingericht en uitgerust als herkenbare kantoorwagen (politiecombi).
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij het federaal raamcontract van 2016 R3 010 waardoor eigen
bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig zijn.
Perceel 33 van de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 werd gegund aan D’ieteren, Maliestraat 50,
1050 Brussel en is geldig tot en met 30 juni 2021.
De PZ Vlas ontving een prijsofferte van D’ieteren, voor twee Volkswagen Transporter L1H1 – Diesel ingericht en
uitgerust als herkenbare kantoorwagen met de gevraagde opties en uitrusting aan 59.167,41 EUR/stuk (excl.
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BTW) of 71.592,57 EUR (incl. BTW) Voor de twee combi’s samen bedraagt dit 118.334,82 EUR/stuk (excl. BTW)
of 143.185,14 EUR (incl. BTW).
Deze uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/743-98 van de begroting 2020.
Beslissing:
-

in te stemmen met de aankoop, d.m.v. de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010, perceel 33,
van twee herkenbare Volkswagen Transporter T6 type L1H1 – Diesel, voor het totaalbedrag van
143.185,14 EUR (incl. BTW) en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050
Brussel.

Budget :
De totaalprijs voor twee voertuigen bedraagt 118.334,82 EUR/stuk (excl. BTW) of 143.185,14 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2020 - begrotingsartikel 330/743-98
Bijlagen:
5.

De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie; perceel 33
Offerte D’ieteren
Aankoop en levering van 120 Astrid radio's via raamcontract. Instemmen.

Referenties:
-

Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43;
De raamovereenkomst CD-MP-00-60 perceel 1-8 ;
De beslissing van het politiecollege van 12 juni 2020, punt 18;
Het advies van het CPBW van 16 juni 2020;

Beschrijving:
De politiezone VLAS beschikt over 120 collectieve Astrid radio’s, de oudste toestellen zijn meer dan 10 jaar oud
en aan vervanging toe. Voor de vervanging kan de zone beroep doen op de raamovereenkomst van nv Astrid.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij de raamovereenkomst CD-MP-00-60 waardoor eigen bestek en
aanbestedingsdossier opmaken niet nodig is.
Perceel 1-8 van de raamovereenkomst CD-MP-00-60 werd gegund de firma ABION Oostjachtpark 18 te 9100
Sint-Niklaas en is geldig tot 13 juni 2023.
De Astrid radio’s met toebehoren van de firma Abion van het merk Sepura type SC 2120 werden uitvoerig
getest door de afdeling interventie en goed bevonden.
Van de firma Abion ontvingen wij een offerte voor 120 radio’s Sepura SC 2120 met volgende toebehoren:
-120 programmaties
-120 klick fast houders
-120 laders
-100 oortjes Airtube mini PTT en 100 oortjes Airtube Palm PTT
-1 smart sense adapter
-1 oortje model iphone 3.5 mm jack
-1 vuistmicrofoon PTT
-4 carkit SC 21 met toebehoren
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In de zitting van het CPBW van 16 juni 2020 werd positief advies gegeven omtrent deze aankoop.
De totaalprijs van de offerte bedraagt 105.894,05 EUR (excl. BTW) of 128.131,8 EUR (incl. BTW)
Deze uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op artikel 330/744-51 van de begroting 2020,
onder voorbehoud van een wijziging van de begroting.
Beslissing:
-

om in te stemmen met de aankoop, d.m.v. de raamovereenkomst CD-MP-00-60 perceel 1-8, van 120
Sepura radio’s type SC 2120 met toebehoren en deze opdracht te gunnen aan de firma ABION
Oostjachtpark 19 te 9100 Sint-Niklaas.

Budget:
De totaalprijs voor de 120 radio’s met toebehoren bedraagt 105.894,05 EUR (excl. BTW) of 128.131,8 EUR (incl.
BTW).
Politiebegroting 2020 – begrotingsartikel 330/744-51 onder voorbehoud van begrotingswijziging.
Bijlagen:
-

De raamovereenkomst CD-MP-00-60 perceel 1-8
Offerte firma ABION

6.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting
7.

Toekennen rente blijvende ongeschiktheid arbeidsongeval - vast weddegedeelte.

8.

Toekennen rente blijvende ongeschiktheid arbeidsongeval - extra weddegedeelte.

9.

Opruststelling van een Calog-medewerkster - Consulent. Instemmen.

10.

Aspirantenmobiliteit 2020/A1. Benoemen. Kennisgeving.

11.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Volgende zitting van de politieraad: maandag 28 september 2020 om 19u.
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