
Verslag zitting politieraad 30/11/2020 1 

 

Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 30 november 2020 om 19.00 uur 

Via videoconferentie 

 
Aanwezig: 
Ruth Vandenberghe: burgemeester Kortrijk - voorzitter; 
Francis Benoit: burgemeester Kuurne; 
Carine Dewaele: burgemeester Lendelede; 
Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, 
Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, 
Pieter Soens, Tine Soens, Hannelore Vanhoenacker, Jan Viaene, Wouter Vermeersch, Axel Weydts: 
politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris; 
 

Verontschuldigd: 

Mohamed Ahouna: politieraadslid; 
Niels Lybeer: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 5, 6 
 

Afwezig: 

Mattias Vandemaele: politieraadslid 

 

Extra genodigden: 

Christophe Vandecasteele, bijzondere rekenplichtige voor agendapunt 2 

 

Deze zitting van de politieraad gaat door via videoconferentie. De zitting kan via live stream gevolgd worden 

door derden. 

 

Conform de federale richtlijnen werd het akkoord van de raadsleden gevraagd om deze zitting digitaal te laten 

doorgaan. De meerderheid van de raadsleden gaf daaromtrent zijn akkoord. 

 

 

Openbare zitting 

Voorzitter Ruth Vandenbergehe opent de zitting. 

Ze vraagt om conform artikel 25/2, §1, van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, het punt 

‘Intrekking van een vacature mobiliteitscyclus 2020/05. Instemmen.’ bij hoogdringendheid toe te voegen aan 

de agenda van deze zitting van de politieraad. 

De korpschef verduidelijkt dat men deze vacature wil intrekken omdat er een interne kandidaat is voor deze 

betrekking maar dit zal geen impact hebben op het streefdoel van 261 operationele personeelsleden. 

Volgende politieraadsleden gaan akkoord met de toevoeging van bovenvermeld punt aan de agenda van 

huidige zitting: Axel Weydts, Maghroud Nawal, Tine Soens, Jeroen Dujardin, Koen Byttebier, Nicolas Beugnies, 
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Veronique Decaluwe, Wouter Allijns, Stefanie Demeyer, Hannelore Vanhoenacker, Pieter Soens, Wouter 

Vermeersch, Marc Plets, Roel Deseyn, Carine Dewaele, Francis Benoit en Ruth Vandenberghe.  

 

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, geeft een toelichting 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: 

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 
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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. 

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:  
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- 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 

 

Raadslid Pieter Soens dankt de bijzondere rekenplichtige voor zijn toelichting. 

Hij merkt op dat de CD&V-fractie vorig jaar al twee bezorgdheden heeft geuit: 

- Met betrekking tot het personeel 

- Met betrekking tot het negatief resultaat van het huidig dienstjaar 

Opnieuw is er in deze begroting een serieus negatief resultaat. Deze begroting verdient geen goedkeuring en 

de CD&V-fractie zal zich onthouden bij de stemmig over deze begroting.  

Er dient te worden gestreefd naar het hebben van 261 operationele personeelsleden. 

 

Raadslid Jeroen Dujardin dankt de bijzondere rekenplichtige voor het brengen van een overzicht en merkt het 

volgende op: 

- het is positief dat de personeelskosten stijgen, betekent dat er met meer personeel wordt gewerkt 

- de aankoop van de lokale politiepost te Kuurne is een goede investering, zo blijft er een verankering van 

de politie in Kuurne 
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- het is positief dat fietsen aangekocht worden 

- het bedrag van het verkeersveiligheidsfonds is gedaald. Is de oorzaak minder controles ? 

- er is een budget van 100.000 EUR voorzien voor informatica. Wat zal daar precies mee gekocht worden 

? Is dit voor de verdere digitalisering van de wijkwerking en interventie zodat de (wijk)inspecteurs hun 

verslagen kunnen opmaken als ze op de baan zijn ? 

 

Raadslid Wouter Vermeersch merkt/vraagt het volgende: 

- hij moet heel wat begrotingen bekijken. De politiezone is de enige plaats waar hij deze begroting niet op 

papier heeft gekregen 

- hij vond de presentatie van de bijzondere rekenplichtige goed maar té snel 

- beschikt de politiezone over een effectenrekening ? 

- er wordt geen begrotingsdiscipline aan de dag gelegd, vandaar dat de Vlaams Belang fractie deze 

begroting niet zal goedkeuren. Er dient jaar na jaar naar een begroting te worden gestreefd die in 

evenwicht is 

- hij heeft het personeelsbestand opgevraagd op datum van 30 oktober 2020. Er zijn 18 operationele 

personeelsleden tekort maar daarentegen is de criminaliteit gestegen met 26% 

- de federale begroting voorziet in een verhoging van middelen voor de inzet van politie. Is met deze 

hogere betoelaging rekening gehouden in de huidige begroting ? 

 

De bijzondere rekenplichtige repliceert: 

- waarom het budget van het verkeersveiligheidsfonds zoveel gedaald is weet hij niet maar hij zal dit 

opvragen bij de federale overheid 

- effectenrekening: heeft te maken met de Europese regelgeving. Banken moeten betalen indien er op 

rekeningen meer dan 0,5 mio EUR staat 

 

De korpschef verduidelijkt dat wat de aanwending van de middelen voor informatica betreft een lijst zal 

toegevoegd worden aan het verslag.  

zie lijst hieronder: 

- Laptops, 15 stuks: 18.000 euro 

-  Bodycams: 5.000 euro 

-  Tablets: 21.000 euro (dit is om de wijk digitaal te doen werken. Dient om Focus (woonstcontrole) te 

gebruiken, App gerechtsdeurwaarders,...) 

-  Focus Briefing Versie 2: 21.396 euro.  

- Reserve ICT: 35.000 euro (bijv. crashen server, bijkomende licenties ...) 

 

Raadslid Koen Byttebier doet het voorstel om per fractie te bekijken wie al dan niet nog een papieren versie wil 

bekomen. 

De voorzitter verduidelijkt dat de raadsleden steeds per kerende mail op de uitnodiging van de zitting een 

papieren versie van de documenten kunnen aanvragen. Dit is hier niet gebeurd. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch stelt dat Team Burgemeester de begroting zelfs niet bekijkt, er komt geen enkele 

opmerking. 

 

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

VLAS, dienstjaar 2021, waarvan de uitslag luidt als volgt. 

9,6 tegen:  Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch 

21 onthoudingen: Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker, Roel Deseyn, Marc Plets, Bert Deroo en Jan 

Viaene 

54,83 stemmen voor: de andere raadsleden 

 

Raadslid Niels Lybeer heeft laattijdig zijn ja – stem gegeven. Deze stem wordt niet in aanmerking genomen 

omdat de stemming al afgesloten was. 

 

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 
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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 

  

  

  

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; 
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Bijlagen: 

- het verslag van de begrotingscommissie van 13 november 2020; 

- het begrotingsdocument, politiezone VLAS, dienstjaar 2021; 

 

3. Intrekken van een vacature mobiliteitscyclus 2020/05. 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 beslissing van de politieraad van 26 oktober 2020, punt 3; 

- de beslissing van het politiecollege van 27 november 2020, punt 4; 

 

Beschrijving: 

In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2020, punt 3, werden volgende betrekkingen vacant verklaard: 

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Interventie (adjunct-afdelingshoofd) 

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Mobiliteit (afdelingshoofd) 

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel   (Opleidingscoördinator) 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek 

- 1 middenkader voor de afdeling Sociale politie 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche/diefstal 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin 

- 1 midden- of basiskader voor de afdeling Recherche/milieu (GPW PZ RIHO) 

- 6 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 3 basiskaders voor de afdeling Interventie/gespecialiseerde interventie 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijk 

- 2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit (motorrijder) 

- 1 basiskader voor de afdeling Recherche/personen 

- 1 basiskader voor de afdeling Recherche/drugs 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/gespecialiseerde interventie-dual purpose 

hondengeleider 

 

Omwille van een interne verschuiving en het hebben van een interne kandidaat voor de vacant verklaarde 

betrekking van officier (commissaris) voor de afdeling Interventie (adjunct-afdelingshoofd) opteert de zone 

ervoor om deze betrekking in te trekken. 

Het politiecollege vraagt daarvoor het akkoord aan de politieraad. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met het intrekken van de vacature van officier (commissaris) voor de afdeling 

Interventie (adjunct-afdelingshoofd) in de mobiliteitscyclus 2020/05. 

4. 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 
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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 

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. 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt over welke verzekeringen het gaat en hoe het komt dat pas nu aan de 

raad gevraagd wordt om in te stemmen met deze samenaankoop terwijl men maar tot 6 november 2020 kon 

intekenen. 

De korpschef verduidelijkt: 

- de lijst van verzekeringen is zéér ruim. Wat rechtshulp betreft is er in de zone gekozen voor volledige 

juridische steun 

- de politiezone Westkust is vroeger gestart met de procedure dan het de bedoeling was 

Raadslid Wouter Vermeersch stelt de indruk te hebben dat agenten meer dan vroeger aangeklaagd worden. 

De korpschef repliceert daar geen cijfers over te hebben. Intern de zone is er een ombudsdienst die alles 

bekijkt en beter stroomlijnt. De kosteloze rechtshulp is wél gestegen door een betere kwaliteit aan te bieden. 

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; 
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- 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’. 

 

5. Mondelinge vragen door de raadsleden 

Raadslid Wouter Vermeersch verduidelijkt dat er zich op 1 november 2020 een ongeziene politiemacht heeft 

ontplooid. Hij heeft gevraagd hoeveel deze actie gekost heeft. Men heeft geweigerd dit te beantwoorden. 

Nochtans heeft hij recht op dit kostenplaatje. Hij dringt aan om hem deze kostprijs te bezorgen.  

Hoe groot was deze politiemacht ? Bij alle invalswegen stonden politiemensen. 

Een tweetal weken geleden voerde de PVDA een actie tegen zinloos geweld. Deze actie mocht wél gehouden 

worden. 

De ene actie mag de andere niet. Er wordt gewerkt met twee maten en twee gewichten. 

Bij de actie op 1 november werd aan de burgers gevraagd waar ze vandaan kwamen. Er waren Nederlands 

onkundige agenten bij. Sommige burgers werden gemerkt met onuitwisbare inkt. Wie gaf daartoe de  

opdracht ? 

In Frankrijk heeft president Macron een wet laten stemmen dat agenten niet mogen gefilmd worden. 

De korpschef repliceert dat hij de 9 vragen die omtrent deze actie werden ingediend heeft beantwoord en hij 

blijft daarbij. 

Hij verduidelijkt dat de actie van de PVDA tegen zinloos geweld (op 22 november 2020) vergund was. Vergunde 

acties worden anders benaderd. Deze werden aangemeld via het evenementen loket. Niet aangevraagde acties 

worden ook bekeken en er is telkens overleg met de bestuurlijke overheid. 

Raadslid Pieter Soens merkt op dat er zich opnieuw een accident heeft voorgedaan op het kruispunt 

Mellestraat – R8 te Heule. Hij doet een oproep om dit verkeerspunt aan te kaarten bij het agentschap Wegen 

en Verkeer. Ook het kruispunt Steenstraat – R8 is gevaarlijk. 

De korpschef belooft dit intern te zullen meenemen. 

 

Besloten zitting 

 

6. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 25 januari 2021. 

 

De politiesecretaris, De voorzitter 

Annelies Verplaetse Ruth Vandenberghe 


