
1 

Toelichtingsnota zitting politieraad 30 november 2020 

 

Toelichtingsnota 

 

 POLITIERAAD maandag 30 november 2020 om 19.00 uur. 

Via videoconferentie 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 oktober 2020, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. De begroting politiezone VLAS, dienstjaar 2021. 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 algemeen reglement op de  
boekhouding van de lokale politie; 

-  de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones; 

-  het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en 
de politiezones inzake verkeersveiligheid; 

- de beslissing van de politieraad van 25 november 2019, punt 2; 
- de beslissing van de politieraad van 26 oktober 2020, punt 2; 
-  het verslag van de begrotingscommissie van 13 november 2020; 
- de beslissing van het politiecollege van 13 november 2020, punt 2 en 3; 
 

Beschrijving: 

De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, zal een toelichting geven inzake de begroting 

politiezone VLAS, dienstjaar 2021. 

De begroting 2021 bouwt verder op de begroting en de begrotingswijziging van 2020 waarbij er vooral bij de 

personeelskosten grote wijzigingen zijn. 

 

I. Betreffende de gewone dienst 

 

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst: 
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De totale uitgaven van het eigen en het vorig dienstjaar stijgen van € 29.086.023 met € 842.764 naar 

29.928.787. 

De personeelskosten: 

De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar stijgen van € 23.758.722 naar 24.633.836 

of met € 875.114.  

Voor 2021 is er budget voorzien om de operationele personeelsleden te laten stijgen tot 261. Hierbij werd 

rekening gehouden met 6 personen die in NAVAP zijn en ondertussen het korps verlaten hebben.  

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst 

overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou bij de opmaak van de 

begroting 2021 volgens het Federaal planbureau van 1.09.2020 de volgende overschrijding van de spilindex 

(momenteel 109,34) plaatsvinden in augustus 2021. In concreto betekent dit een stijging van de wedden met 

2% vanaf oktober 2020 of een bedrag van € 82.351 

In de begroting 2021 is er het saldo van de responsabiliseringsbijdrage van € 290.000 voorzien voor het 

dienstjaar 2020 en het voorschot van € 105.000 voor het dienstjaar 2021 of een totaal van € 395.000. of een  

€ 100.000 meer dan in de begrotingswijziging van 2020.  

De werkingskosten: 

De werkingskosten verminderen van 3.094.240 met € 123.634 naar 2.970.606: 

 

De prestaties van derden voor de gebouwen worden verminderd naar € 310.000 omdat de eenmalige 

vergoeding voor het onderhoud en het reservefonds voor 2019 niet meer voorzien dient te worden. Anderzijds 

zal er in 2021 een beroep worden gedaan op een externe poetsvrouw voor het onderhoud van het gebouw. 

De schulduitgaven: 

De schulduitgaven bestaan uit de financiële kosten van de leningen (interesten) en de aflossingen van deze 

leningen. De totale schuld stijgt met € 91.285 naar € 2.303.045: 

Voor de jaarlijkse investeringen van € 700.000 wordt in 2021 een bedrag van € 350.000 geleend op 10 jaar. 

Daarnaast is er een lening voorzien van € 650.000 op 20 jaar voor de aankoop van het politiekantoor te Kuurne. 

Voor beide leningen, wordt samen met de  leningen aangegaan in 2020 voor de jaarlijkse investeringen (€ 

600.000) en de lening voor het plaatsen van zonnepanelen op het politiekantoor, de interesten en de 

aflossingen voorzien wat de stijging van € 91.285 verklaart. 

 

b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst: 

De totale ontvangsten van het vorig en het eigen dienstjaar dalen van € 27.538.047 met € 281.526 naar 

 € 27.256.521  

In het vorig dienstjaar wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van 2020 (na begrotingswijziging) van 

€ 2.936.195 ingeschreven. Ook worden de ontvangsten van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds  

2016 voorzien voor een lager geraamd bedrag van € 172.597. Daarnaast wordt de dotatie van de Vlaamse 

overheid voorzien die gelijk is aan de helft van de responsabiliseringsbijdrage die de politiezone Vlas voor het 

dienstjaar 2020 dient te betalen of een bedrag van € 190.282,50. 

De ontvangsten voor het huidig dienstjaar zijn met € 6.961 gedaald: 

- De vergoeding voor kleine schade aan politie wordt teruggebracht naar € 80.000. 

- Er is een stijging van de toelagen van de gemeenten met 2,5% of € 434.847 naar een totaal van 

17.828.741.  

- Deze stijging compenseer de subsidie NAVAP van € 400.000 die in 2021 niet meer voorzien wordt daar 

er reeds een verlenging van dit systeem gebeurd is in 2020. 
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c) Betreffende het resultaat gewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar vermindert met 1.124.291 naar € - 2.672.266. 

Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2020 geteld dat  

€ 2.936.195 bedraagt.  

Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst 2021 van € 263.929 

 

II. Betreffende de buitengewone dienst 

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst: 

De totale uitgaven van de buitengewone dienst bedragen € 1.500.000 dit verdeeld over de volgende posten:  

- Er is de aankoop voorzien van het politiekantoor te Kuurne voor een totaalbedrag (inclusief 

notariskosten en registratierechten) van € 650.000. 

- Daarbij is er € 150.000 voorzien voor de herinrichting van deze politiepost. 

- Er zijn de jaarlijkse investeringen van € 700.000: 

o Een budget van € 100.000 voor de aankoop van divers informaticamateriaal 

o Er worden opnieuw 7 elektrische fietsen, 2 elektrische mountainbikes en 1 anonieme moto 

aangekocht en dit voor een totaal van € 40.000. 

o Er is een budget van € 450.000 voorzien voor de verdere vernieuwing van het wagenpark met  

naast de aankoop van 2 combi’s, de aankoop van 8 anonieme wagens en 3 “striping” wagens. 

o Er is € 110.000 voorzien voor de aankoop van divers materiaal en uitrusting waaronder 1 

Traka kast voor de  laptops en 6 ademhalingstoestellen. 

  

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst: 

De totale ontvangsten van het dienstjaar bedragen € 1.315.000 waarvan € 1.015.000 van het eigen dienstjaar 

en € 300.000 afkomstig van de overboeking uit het buitengewoon reservefonds. 

De totale ontvangsten van het eigen dienstjaar bedragen € 1.015.000  door de verkoop van enkele oudere 

dienstvoertuigen of moto’s en door het aangaan van twee leningen voor een totaal van € 1.000.000. 

Voor de jaarlijkse investeringen van € 700.000 wordt in 2021 een bedrag van € 350.000 geleend op 10 jaar. 

Daarnaast is er een lening voorzien van € 650.000 op 20 jaar voor de aankoop van het politiekantoor te Kuurne. 

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2020 na begrotingswijziging 

correct ingeschreven en dit voor een bedrag van € 190.663. 

Zoals hierboven vermeld, is er een overboeking vanuit het buitengewoon reservefonds van € 300.000 waardoor 

er nu nog € 300.000 in het buitengewoon reservefonds overblijft. Met deze overboeking wordt, samen met het 

begrotingsresultaat van 2020 van € 190.663 zowel het saldo van de jaarlijkse investeringen (€ 350.000) als de 

inrichting (€ 150.000) van het politiekantoor te Kuurne uit eigen middelen betaald. 

 

c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar bedraagt - € 185.000 

Dit wordt aangevuld met het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2020 van  

€ 190.663. 

Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2021 van  

€ 5.663 

 

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de begroting van de politiezone 

VLAS, dienstjaar 2021. 
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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. 

 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de begroting, politiezone VLAS, dienstjaar 2021, als volgt: 

 

GEWONE DIENST 

  

Totaal gewone uitgaven 29 422 139,07 

Groep 70: personeelskosten 24 127 187,70 

Groep 71: werkingskosten 2 970 606,16 

Groep 72: overdrachten 21 300,00 

Groep 7X: schuld 2 303 045,21 

  

Totaal gewone ontvangsten 26 893 641,74 

Groep 60: prestaties 216 500,00 

Groep 61: overdrachten 26 541 052,14 

Groep 62: schuld 136 089,60 

  

Totaal vorige dienstjaren -143 768,54 

  

Totaal overboekingen 0,00 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar -2 672 265,87 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

van het vorig dienstjaar 
2 936 194,90 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

gewone dienst 
263 929,03 

  

  



5 

Toelichtingsnota zitting politieraad 30 november 2020 

  

BUITENGEWONE DIENST 

  

Totaal buitengewone uitgaven 1 500 000,00 

Groep 91: investeringen 1 500 000,00 

  

Totaal buitengewone ontvangsten 1 015 000,00 

Groep 81: investeringen 15 000,00 

Groep 82: schuld 1 000 000,00 

  

Totaal vorige dienstjaren 0,00 

  

Totaal overboekingen 300 000,00 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar -185 000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

van het vorig dienstjaar 
190 663,15 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

buitengewone dienst 
5 663,15 

 

 

- om deze beslissing binnen de gestelde termijnen over te maken aan de toezichthoudende overheid; 

Bijlagen: 

- het verslag van de begrotingscommissie van 13 november 2020; 

- het begrotingsdocument, politiezone VLAS, dienstjaar 2021; 

 

3. Deelname aankoopcentrale voor verzekeringen. Instemmen. 

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

twee niveaus, meer bepaald artikel 11 en 33; 

- de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en 

latere wijzigingen; 

- de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald 

artikel 36 en artikel 43; 

- het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

- het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 

en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90,1°; 

- het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten; 

- de Omzendbrief KB/ABB 2019/1 betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving 

overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten; 

- het arrest van het Hof van Justitie d.d. 19 december 2018; 

- de beslissing van het politiecollege van 13 november 2020, punt 6; 

 

Beschrijving: 

De Wet op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zoals in werking getreden op 30 juni 2017, 

zijn van toepassing voor elke dienstverlening waarop lokale besturen een beroep doen. Zo kunnen ook 

verzekeringsovereenkomsten pas worden afgesloten na het voeren van een overheidsopdracht die periodiek 

en in principe om de vier jaar herhaald moet worden. 

Verzekeringen vormen voor besturen een belangrijke jaarlijkse terugkerende uitgave die de drempelbedragen 

van de regelgeving inzake overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschrijden. Het correct gebruik van de 

wetgeving overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid vaak toe betere prijzen en voorwaarden te 

bedingen. Het herbekijken van de verzekeringspolissen is enerzijds aan de orde om te voldoen aan de 

regelgeving overheidsopdrachten en anderzijds om een betere prijs en voorwaarden te kunnen bekomen. 

Verwijzend naar de Wet op het Politieambt, waarin bepaald wordt dat titel IV van de Nieuwe Gemeentewet 

van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie en dat in een 

meergemeentezone de bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps worden 

uitgeoefend door de politieraad en het politiecollege.  

 

Gelet op het bestaande samenwerkingsakkoord tussen de zones behorende tot de WVL4 (Polder, RIHO, VLAS 

en Westkust), is het aangewezen dat deze zones samenwerken in het kader van samenaankoop. De 

politiezones van de WVL4 wensen zich dan ook te verenigen inzake deze overheidsopdracht verzekeringen via 

een raamovereenkomst voor de samenaankoop van verzekeringen voor politiezones Polder, RIHO, VLAS en 

Westkust. 

Met deze samenaankoop kan de politiezone VLAS het volledige verzekeringspakket aftoetsen aan de 

voorwaarden van deze raamovereenkomst en eventueel overgaan tot de aanpassing van de huidige contracten 

en dienstverleners. 

 

De samenaankoop omvat de polissen arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, 
materiële schade (brand en allrisk), verzekeringen voertuigen, omnium dienstverplaatsingen en zaakschade. 

De aanbestedende overheid is politiezone Westkust en deze zou ook optreden in naam van de andere 

politiezones; RIHO, Polder en VLAS. De politiezone Westkust treedt dan ook op als aankoopcentrale voor 

politiezones Polder, RIHO en VLAS. Politiezone Westkust ondernam daartoe al diverse initiatieven, waaronder 

het opstellen van het bestek – raamovereenkomst “Samenaankoop verzekeringen voor politiezones Polder, 

RIHO, VLAS en Westkust” en het publiceren hiervan.  

 

Het totale bedrag van de samenaankoop verzekeringen wordt geraamd op 1.165.289,22 EUR excl. BTW of 
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1.409.999,96 EUR incl. 21% BTW. 

 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure. De raming overschrijdt de limieten van de 

Europese bekendmaking ruimschoots. Politiezone Westkust heeft deze opdracht daarom Belgisch en Europees 

moeten publiceren. 

Conform artikel 43,§1 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 kan een aanbestedende 

overheid raamovereenkomsten sluiten, voor zover zij de hiertoe door de wet voorziene procedures toepast. 

Opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst kunnen enkel geplaatst worden tussen enerzijds een 

aanbestedende overheid of aanbestedende overheden die duidelijk is aangewezen in de oproep tot 

mededinging of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling en anderzijds een of meerdere 

ondernemers die partij zijn bij de gesloten raamovereenkomst. 

Het arrest van het Hof van Justitie d.d. 19 december 2018 bevestigt het principe dat een aanbestedende 

overheid niet post factum kan toetreden tot een bestaande raamovereenkomst, gesloten door een andere 

aanbesteder, tenzij deze toetreding van in het begin voorzien is in de opdrachtdocumenten. 

De politiezone VLAS wenst deel te nemen aan deze raamovereenkomst tot aankoop van verzekeringen waarbij 

PZ Westkust zal fungeren als aankoopcentrale. Politiezone VLAS vraagt dan ook de toestemming van het 

politiecollege dat de politiezone Westkust de procedure zal voeren en in naam van politiezone VLAS zal 

optreden bij de gunning van de opdracht. 

Begroting:  

De uitgave wordt voorzien op gewone dienst vanaf 2021, begrotingsartikels 330/117-01, 330/124-08 en 
330/127-08 en in het budget van de volgende jaren. 

Beslissing: 

- ermee in te stemmen dat de politiezone VLAS principieel akkoord gaat met en kan beroep doen op de 

aankoopcentrale van politiezone Westkust voor de dienstverlening van verzekeringen via de 

samenaankoop verzekeringen voor de politiezones Polder, RIHO, VLAS en Westkust; 

- ermee in te stemmen dat de politiezone VLAS deelneemt aan de raamovereenkomst voor 

samenaankoop verzekeringen; 

- ermee in te stemmen dat de politiezone Westkust, als aanbestedende overheid, optreedt in naam van 

in casu de politiezone VLAS; 

- in te stemmen met het bestek ‘Samenaankoop verzekeringen’ van politiezone Westkust binnen de 

afspraken van de samenwerking met de zones behorende tot de WVL4. 

 

Bijlage: 

- bestek  ‘samenaankoop verzekeringen voor de politiezones Polder, RIHO, VLAS en Westkust’. 

 

4. Mondelinge vragen door de raadsleden 
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Besloten zitting 

 

5. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

 

 

Volgende zitting politieraad: maandag 25 januari 2021 om 19u. 

 


