Verslag

POLITIERAAD maandag 25 januari 2021 om 19.00 uur
Via videoconferentie
Aanwezig:
Ruth Vandenberghe: burgemeester Kortrijk - voorzitter;
Francis Benoit: burgemeester Kuurne;
Carine Dewaele: burgemeester Lendelede;
Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Philippe Avijn, Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Veronique Decaluwe,
Stefanie Demeyer, Philippe Dejaegher, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer,
Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker,
Wouter Vermeersch, Jan Viaene, Axel Weydts: politieraadsleden;
Filip Devriendt: korpschef;
Annelies Verplaetse: politiesecretaris
Verontschuldigd:
Afwezig:
Philippe Avijn: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2;
Philippe Dejaegher: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2
Extra genodigden:
Adviseur Hilde Wylin, strategisch analist voor agendapunt 4

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
1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 30 november 2020, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2.

Ontslag van twee politieraadsleden.

Referenties :
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
De beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019;
De beslissing van het politiecollege van 11 december 2020, punt 5;
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-

De beslissing van het politiecollege van 8 januari 2020, punt 9;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019, punt 7, werd mevrouw Tine Soens
verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Met een schrijven van 2 december 2020 biedt mevrouw Tine Soens haar ontslag aan als politieraadslid.
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019, punt 7, werd de heer Mattias
Vandemaele verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 16 december 2020 biedt de heer Mattias Vandemaele zijn ontslag aan als politieraadslid.
Beslissing:
-

Kennis te nemen van het ontslag van politieraadslid Tine Soens;
Kennis te nemen van het ontslag van politieraad Mattias Vandemaele;

Bijlage:
3.

Het betreffend schrijven van 2 december 2020 van mevrouw Tine Soens;
Het betreffend schrijven van 16 december 2020 van de heer Mattias Vandemaele;
Eedaflegging van twee politieraadsleden.

Referenties:
-

De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus, meer bepaald artikel 20;
De beslissing van de politieraad van 25 februari 2019;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019, punt 7, werd mevrouw Tine Soens
verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone Vlas.
Met een schrijven van 2 december 2020 biedt mevrouw Tine Soens haar ontslag aan als politieraadslid.
In diezelfde zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk werd de heer Philippe Dejaegher aangeduid als
eerste opvolger van mevrouw Tine Soens.
Met een schrijven van 11 december 2020 wordt de heer Philippe Dejaegher opgeroepen om het mandaat van
politieraadslid op te nemen.
Op 16 december 2020 bevestigt de heer Dejaegher het mandaat van politieraadslid te zullen opnemen.
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019, punt 7, werd de heer Mattias
Vandemaele verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 16 december 2020 biedt de heer Mattias Vandemaele zijn ontslag aan als politieraadslid.
In diezelfde zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019, punt 7, werd mevrouw Cathérine
Matthieu aangeduid als eerste opvolger van de heer Mattias Vandemaele.
Met een schrijven van 16 december 2020 laat mevrouw Cathérine Matthieu weten het mandaat van
politieraadslid niet te zullen opnemen.
In diezelfde zitting van de gemeenteraad van Kortrijk werd de heer Philippe Avijn als tweede opvolger
aangeduid van de heer Mattias Vandemaele.
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Met een schrijven van 17 december 2020 geeft de heer Philippe Avijn te kennen het mandaat van
politieraadslid te zullen opnemen.
Met een schrijven van 17 december 2020 werd de heer Philippe Avijn opgeroepen als politieraadslid.
Conform artikel 20bis§1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus leggen de heer Philippe Dejaegher en de heer Philippe Avijn, de eed af in
handen van de voorzitter.
Deze eed luidt als volgt: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de
wetten van het Belgische Volk’.
Beslissing:
-

Kennis te nemen van de eedaflegging van de heer Philippe Dejaegher die vervolgens als titelvoerend
politieraadslid geïnstalleerd wordt;
Kennis te nemen van de eedaflegging van de heer Philippe Avijn die vervolgens als titelvoerend
politieraadslid geïnstalleerd wordt;

Bijlagen:
-

4.

het betreffend schrijven van 16 december 2020 van mevrouw Cathérine Matthieu;
bevestiging opname mandaat van 16 december 2020 van de heer Philippe Dejaegher;
bevestiging opname mandaat van 17 december 2020 van de heer Philippe Avijn;

Criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 2020. Bespreken.

Mevrouw Hilde Wylin, strategisch analiste, geeft een toelichting inzake de criminaliteitscijfers 2020 in de
politiezone VLAS.
Ze merkt daarbij het volgende op:
-

Het gaat enkel om de feiten geregistreerd door VLAS op het grondgebied van de politiezone VLAS.
Het zijn de feiten die worden geteld en niet het aantal processen verbaal. Soms zijn er meer feiten in één
enkel proces verbaal.
Zonder de Corona PV’s is er een daling van 16%.
De cybercriminaliteit kent een grote stijging. Deze criminaliteitsvorm wordt zéér goed gevat in de zone aan
de hand van een gids daaromtrent.
De fietsdiefstallen zijn gedaald met 33%.

Raadslid Pieter Soens:
-

-

Het is jammer dat de raadsleden de cijfers maar ontvangen hebben op 22 januari, graag had hij wat meer
tijd gehad om deze te kunnen bekijken.
De cijfers bevestigen wat verwacht werd.
De traditionele criminaliteitsvormen dalen en de cybercriminaliteit stijgt. Toch is er een stijgende trend in
de eerste twee maanden van het jaar. Dit blijft raadslid Soens verontrusten. Hij vraagt een reactie
daaromtrent.
Wat is het verband tussen camera’s en de opgehelderde feiten. De laatste tijd zijn er opnieuw camera’s
bijgekomen. Wat is daar de kostprijs van ? Hoeveel camera’s staan er nog op de planning ? Wat is de
timing ? Waar zullen deze camera’s geplaatst worden ?

Raadslid Wouter Vermeersch:
-

Hij dankt de medewerkers voor de toelichting.
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-

-

-

Waarom stuurt de politiezone VLAS een persbericht uit waarin het bloklettert dat de criminaliteit met 16%
is gedaald terwijl er eigenlijk een stijging is met 14% ? De absolute cijfers worden zelfs niet vermeld. De
politiezone geeft aan de pers en het publiek niet de juiste cijfers. De Vlaams Belang fractie gaat dit wél
doen. Waarom niet de totaliteit van de cijfers ? De realiteit wordt verbloemd, de cijfers worden niet
integraal weergegeven.
De afgelopen twee jaar kende de criminaliteit een stijging van 24% en nu nog eens een stijging van 14% in
de zone. Voor Kortrijk is er een totale stijging van 45% sinds het aantreden van de nieuwe legislatuur.
Zonder Corona is er een daling van 15% in Kortrijk maar is er nog steeds een stijging van 7% ten opzicht
van 2017
De cijfers op de pagina’s 7 van de uitgesplitste versies, moeten nog aangepast worden. Momenteel
bevinden zich daar de cijfers voor de volledige zone (zij bijlage).
Vorig jaar werd er veel poema gemaakt over de ophelderingsgraad. Dit zien we nu niet meer terug.
Waarom ?
De burgemeestersbesluiten waren onwettig, bijv. het burgemeestersbesluit inzake het dragen van een
mondmasker. Er werd daaromtrent een klacht ingediend bij de gouverneur maar deze heeft geweigerd
deze te behandelen. Hebben jullie al indicaties dat deze besluiten aangevochten worden ? Hij zal opnieuw
naar de gouverneur gaan om deze burgemeestersbesluiten te laten natrekken.
Een Coronajaar is geen vergelijkbaar jaar. Er is wel een merkbare stijging van de criminaliteit indien men de
eerste twee maanden van 2020 vergelijkt met de eerste twee maanden van 2019. Het is een stijging die
niet onder controle werd gebracht.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker:
-

Dankt de medewerkers voor de toelichting bij deze cijfers.
Er is een stijging ‘aanzetten tot ontucht’. Hoe kan men dit verklaren ?
Er zijn veel problemen binnen de huiselijke sfeer, dit sijpelt niet door. Kan daar pro actief iets tegen gedaan
worden ? vooral als daar kinderen bij zijn.

Raadslid Philippe Avijn:
-

Dankt voor de toelichting, het is een verbetering om de cijfers uitgesplitst per gemeente te krijgen.
Hij vindt niets terug over milieumisdrijven.

Raadslid Jeroen Dujardin:
-

Dank voor de presentatie en de uitsplitsing per gemeente.
Er is een stijging van de cybercriminaliteit. Wat gebeurt met de opvolging ? Dit beperkt zich niet tot onze
zone. Hoe ziet men de samenwerking in deze materie ?
Intrafamiliaal geweld daalt, belaging en stalking stijgt. Is daar een verklaring voor ? Wordt elk nieuw feit
telkenmale als nieuw feit geregistreerd ?
Fietsdiefstallen: is er een onderscheid tussen diefstallen van gewone fietsen en elektrische fietsen ?

Raadslid Axel Weydts benadrukt dat de politiemensen beland zijn in een allesbehalve gewoon jaar. Werken in
deze ongeziene gezondheidscrisis is niet evident.
Raadslid Mohammed Ahouna dankt voor deze heldere presentatie en dankt ook de personeelsleden van de
politiezone VLAS en de korpschef die ondanks deze crisis toch moeten verder werken.
De korpschef:
-

Het verband camera’s – ophelderingsgraad is geen evident gegeven. Er is het lokaal ANPR-schild en het
nationaal ANPR-schild. Het is wel een feit dat veel gewerkt wordt met camera’s en ANPR-camera’s.
De ophelderingsgraad: momenteel is nog niet alles opgelost, we zijn nog maar januari. Aan de
ophelderingsgraad werd momenteel niet veel aandacht geschonken op het vlak van data, dit vraagt

Verslag zitting politieraad 25/01/2021

4

-

-

gigantisch veel werk. Maar de ophelderingsgraad is in ieder geval zéér hoog en het hebben van camera’s
draagt daar zeker toe bij.
De feiten in januari en februari 2021 zijn gestegen maar met gegevens per maand moet men voorzichtig
zijn om conclusie te trekken.
De cybercrime boomt. Daar moeten we anders op inzetten, samen werken met experts, banken, WVL4…Er
is een correcte registratie. Het LCCU (local computer crime unit) binnen de zone zet sterk in op dit
fenomeen. Momenteel werken daar 3 personeelsleden en 2 personeelsleden in back up. Ook preventief
moet worden ingezet op dit fenomeen. Samen met de vrijwilligers wil de zone naar verschillende soorten
doelgroepen gaan (jongeren, senioren, socio culturele verenigingen..). Recherchematig wordt
samengewerkt met het parket.
Aanzetten ontucht: jongeren onder elkaar tonen zaken waar ze later spijt van hebben.
Intrafamiliaal geweld daalt – stalking stijgt: in Coronatijden is het niet makkelijk om de woning te verlaten.
Rond dit fenomeen wordt samengewerkt met veel instanties. Elke nieuwe klacht is een nieuw feit
Milieumisdrijven: gaat om sluikstorten en mishandelde dieren.
Van het totaal aantal fietsdiefstallen zijn er 61 elektrische fietsen gestolen. Er worden soms ook fietsen
gestolen bij een inbraak.

Voorzitter Ruth Vandenberghe stelt dat wat de burgemeestersbesluiten betreft deze wél wettig zijn en dat de
regels gevolgd werden. Daaromtrent is overleg geweest met de gouverneur en met de Vlaamse overheid.
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of de zone samenwerkt met CAW en of 3 personeelsleden en 2 in
back up in het LCCU niet té weinig is. Ware het niet goed om te kijken buiten de zone ?
De korpschef:
-

-

De mensen aan wie een stalkingsalarm wordt uitgedeeld voelen zich veel veiliger. Er is een samenwerking
CAW-sociale politie om snel te kunnen tussenkomen. Het aantal operationele personeelsleden bij de
sociale politie is gestegen van 4 naar 6.
De mensen die bij het LCCU werken zijn specialisten, 3 experts. Ze werken samen met de WVL4, ook met
het parket. Soms komt men tijdens een onderzoek uit in het buitenland. De korpschef is de mening
toegedaan dat de zone de competenties in huis heeft

Raadslid Dujardin merkt op dat de zone over 5 stalkingsalarmen beschikt. Hij vraagt of het de bedoeling is dat
dit wordt uitgebreid.
Het is een proefproject waarbij de alarmen niet gekoppeld zijn aan de telefoon. Nationaal is er ook een project
waarbij de stalkingsalarmen wél gekoppeld zijn aan de telefoon. De zone zal de twee systemen testen en dan
evalueren en overschakelen naar het beste systeem.
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt waarom de totale criminaliteitscijfers niet opgenomen zijn in de perstekst.
Men geeft het meest gunstige cijfer weer: een daling met 16% en over de rest spreekt men niet. Daarenboven
is er een stijging van de criminaliteit gedurende de eerste twee maanden van 2020. Hij is bang dat als Corona
vervalt de stijging zich zal verder zetten. Twee jaar op rij is er een stijging van de criminaliteit. Waarom worden
de cijfers niet meegedeeld in hun integraliteit ? Waarom eerst de perstekst en dan de politieraad informeren ?
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of de ophelderingsgraad zal gepubliceerd worden.
De voorzitter merkt op dat men tevreden zou moeten zijn dat de criminaliteit niet gestegen is.
Raadslid Pieter Soens:
-

Hij heeft er geen enkel probleem mee dat bijkomende informatie wordt nagestuurd.
Is toch ook wel bezorgd omtrent de stijging van de criminaliteit gedurende de eerste twee maanden van
2020.
Onder welke afdeling valt het LCCU ?
Is men van plan om bijkomende personeelsleden aan te werven bij het LCCU?
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De korpschef:
-

Het LCCU valt onder de afdeling ‘Recherche’
Ophelderingsgraad: als men de ruimte daarvoor krijgt zal zeker werk gemaakt worden van het bepalen van
de ophelderingsgraad. Een timing kan daar moeilijk op geplakt worden maar men zal de raad op de hoogte
houden

5.

Mobiliteitscyclus 2021/01 en aspirantenmobiliteit 2021/A1. Vacantverklaring van 11 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;
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 Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de
personeelsleden van 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 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;
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-

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 8 januari 2021, punt 5;

-

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 11 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2021-01, 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 via de klassieke mobiliteit
(categorie A van de GPI 73) of de mobiliteitscyclus:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Wijk (afdelingshoofd)
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk

Aangezien wij ondervinden dat de meeste kandidaten voor een functie als basiskader voor de afdeling
Interventie/teams via de aspirantenmobiliteit een plaats verwerven bij een zone of een federale politiedienst,
is het aangewezen om deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit.
De aspirantenmobiliteit betreft de aanwijzing van de aspiranten-inspecteur in het begin van de basisopleiding
via een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus en, in voorkomend geval, via een ambtshalve aanwijzing. Een
politiedienst kan zich, na een vruchteloze mobiliteitsronde (categorie A), onmiddellijk formeel engageren voor
een dergelijke werving.
Indien er meer kandidaten zijn dan het aantal vacante betrekkingen, dan selecteert de politiezone VLAS de
meest geschikte(n) overeenkomstig de principes van de klassieke mobiliteit.
Er valt wel aan te stippen dat de politiezone VLAS verplicht is evenveel kandidaten aan te werven als het aantal
vacante betrekkingen.
Indien er minder of evenveel kandidaten zijn dan het aantal vacante betrekkingen, dan vindt er geen selectie
meer plaats en worden de kandidaten van rechtswege aangewezen.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren via de aspirantenmobiliteit
(categorie C van de GPI 73) cyclus 2021/A1:
-

2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk

De korpschef geeft een toelichting over de aspirantenmobiliteit. Hij legt er de nadruk op dat de zone wil
anticiperen op personeelsleden die in de toekomst de zone zullen verlaten.
Raadslid Pieter Soens: -

de CD&V-fractie is een grote voorstander om te investeren in personeel voor de
wijkwerking. Het is positief dat er twee plaatsen vacant worden verklaard
Hij vraagt de cijfers inzake de huidige personeelsbezetting in de wijk en een evolutie
over de voorbije twee jaar
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Raadslid Wouter Vermeersch: De personeelsbezetting is onze grote zorg. Eind oktober 2020 waren er 17
operationele personeelsleden tekort. Hij vraagt aan de korpschef of hij zicht heeft op het huidig aantal
personeelsleden.
De korpschef weet dit niet exact maar zal de cijfers daaromtrent bezorgen.
Raadslid Vermeersch: de vorige mobiliteitscyclus werden 26 betrekkingen vacant verklaard, nu 11. In de
toelichtingsnota staat te lezen dat ‘Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die
niet kunnen ingevuld worden bij de vorige mobiliteitscylus, kan de politiezone VLAS 11 vacatures openstellen
via de mobiliteitscyclus 2021-01 om te evolueren naar 261 operationele effectieven, conform de beslissing van
het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1..
Volgens raadslid Wouter Vermeersch is het niet aan het politiecollege om de personeelsformatie vast te stellen
maar aan de politieraad.
Daarom dient hij onderstaand amendement in:
Aanpassing van:
Origineel
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 11 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus
2021-01, om te evolueren naar 261 operationele effectieven, conform de beslissing van het politiecollege van 20
december 2019, punt 10.1.
Amendement
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 21vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus
2021-01, om te evolueren naar 271 operationele effectieven, conform debeslissing van de politieraad van 27
oktober 2003, punt 3.
Verantwoording:
De politieraad (!), niet (!) het politiecollege, bepaalt de personeelsformatie van het operationeel, het
administratief en logistiek kader van het politiekorps.
De beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 legde de personeelsformatie van de lokale politie
in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld vast op 271 (!) operationele effectieven.
Raadslid Pieter Soens betreurt het dat raadslid Wouter Vermeersch daar nu mee voor de dag komt. Deze cijfers
hebben een repercussie op de begroting.
Ook raadslid Axel Weydts vindt dat de raad onvoldoende geïnformeerd is om zich te kunnen uitspreken over
dit amendement.
Raadslid Jeroen Dujardin vraagt ook de cijfers inzake de personeelsbezetting en de nodige bijkomende uitleg.
Raadslid Wouter Allijns vraagt om de stemming over dit amendement uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.
De raad is momenteel niet in staat om te stemmen over dit amendement.
Raadslid Wouter Vermeersch is de mening toegedaan dat indien men zijn dossier kent men moet weten
waarover het gaat.
Op voorstel van het politiecollege volgt een stemming over het feit of men over dit amendement zal stemmen.
Aan deze stemming nemen 24 raadsleden deel en de uitslag luidt als volgt:
2 ja stemmen:
22 neen stemmen:

Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
de andere raadsleden

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de vacant verklaring van
onderstaande betrekkingen:
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-

via de klassieke mobiliteit
o
o
o
o
o
o
o

-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Wijk (afdelingshoofd)
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk
via de aspirantenmobiliteit

o
o

2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk

Aan deze stemming nemen 24 raadsleden deel waarvan de uitslag luidt als volgt:
2 tegen:
Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
22 ja stemmen: de andere raadsleden
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 Verkeer (afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Wijk (afdelingshoofd)
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
4 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskaders voor de afdeling Wijk

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen in te vullen als volgt:
-

via de klassieke mobiliteit
o
o
o
o
o
o
o

-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Wijk (afdelingshoofd)
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk
via de aspirantenmobiliteit

o
o

2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk
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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 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 basiskader voor de afdeling Wijk

Art.5.:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit
gekozen:
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;
Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 officierenkader (commissaris) voor
de afdeling Verkeer (afdelingshoofd) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten;
- CP Mathias DEGANDT, adjunct-afdelingshoofd Interventie;
- 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 officierenkader (commissaris) voor
de afdeling Wijk (afdelingshoofd) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten;
- CP Mathias DEGANDT, adjunct-afdelingshoofd Interventie;
- 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 officieren- (commissaris) of
middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten;
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- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- 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 middenkader voor de afdeling
Interventie/dispatching als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- HINP Tom VANDEWALLE, adjunct-afdelingshoofd Interventie;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.10.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling
Interventie/dispatching als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- HINP Tom VANDEWALLE, adjunct-afdelingshoofd Interventie;
- 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 basiskaders voor de afdeling
Interventie/teams als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en gerechtelijke steun;
- 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 2 basiskaders voor de afdeling
Interventie/teams via de aspirantenmobiliteit als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
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- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en gerechtelijke steun;
- 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 Wijk als
volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Leentje DEPETTER, teamchef Wijk Kortrijk;
- 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.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijk via
de aspirantenmobiliteit als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Leentje DEPETTER, teamchef Wijk Kortrijk;
- 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.15.:
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.16.:
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.17.:
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.
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Bijlage:
Bijlage bij de nota Inzameling behoeften GPI 73 van 02-07-2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

6.

Eerste begrotingswijziging, dienstjaar 2020. Aktename van goedkeuring.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 26 oktober 2020, punt 2;
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de lokale politie, meer bepaald artikel 7;
De beslissing van het politiecollege van 8 januari 2021, punt 6;

-

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2020, punt 2, werd ingestemd met de eerste begrotingswijziging
van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020.
De politiezone VLAS mocht een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van
de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020, in het kader van het specifiek bijzonder
toezicht.
Conform artikel 7 van het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie dienen alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m.
de begroting door het politiecollege te worden meegedeeld aan de politieraad.
Beslissing:
-

om kennis te nemen van het schrijven van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van de eerste
begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020, in het kader van het specifiek bijzonder
toezicht.

Bijlage:
-

7.

Het betreffend schrijven;

Gunning markt verzekeringen. Kennisgeving.

Referenties:
-

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°;
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-

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;

-

de beslissing van de politieraad van 30 november 2020, punt 4;

Beschrijving:
In het kader van 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 wensten zich dan ook te verenigen inzake de 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 was de politiezone Westkust en deze trad ook op in naam van de andere
politiezones; RIHO, Polder en VLAS.
De politiezone Westkust trad dan ook op als aankoopcentrale voor politiezones Polder, RIHO en VLAS.
Politiezone Westkust ondernam daartoe 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.
In de zitting van de politieraad van 30 november 2020, punt 4, werd volgende beslissing genomen:
-

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

In de zitting van het politiecollege van Westkust van 7 december 2020, werd de opdracht inzake de markt van
verzekeringen gegund als volgt:


Perceel 1: Arbeidsongevallen: 1 inschrijver, nl. Ethias



Perceel 2: Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand: 2 inschrijvers, nl. Axa en Ethias: gegund aan
Axa
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Perceel 3: Materiële schade: 3 inschrijvers, nl. Axa, Ethias en KBC: gegund aan KBC



Perceel 4: Rollend materieel: 1 inschrijver, nl. Ethias



Perceel 5: Omnium dienstverplaatsingen: 1 inschrijver, nl. Ethias



Perceel 6: Zaakschade: 2 inschrijvers, nl. Axa en Ethias: gegund aan Ethias.

Gehoord de toelichting door de korpschef.
Beslissing:
-

8.

Kennis te nemen van de beslissingen van het politiecollege van Westkust van 7 december 2020 inzake
de gunning van de markt verzekeringen in het kader van de samenaankoop WVL4;

Samenwerking met SECURITAS. Verlenging van contract. Instemmen.

Referenties:
-

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid dd 2 oktober 2017, Art 115, 3°, punt b ;

-

Camerawet van 21 maart 2007 en de wijziging door de wet van 21 maart 2018 ;

-

de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 43;

-

Het nationaal raamcontract voor politiediensten van de PZ Antwerpen met referentie LPA/2017/295
inzake “beveiliging en onthaalwerking”;

-

de beslissing van de politieraad van 25 februari 2019, punt 16.1. en 16.2.;

-

de beslissing van politieraad van 27 januari 2020, punt 8;

de beslissing van het politiecollege van 8 januari 2021, punt 11;
Beschrijving:
Sinds 4 maart 2019 werkt de politiezone VLAS samen met de private veiligheidssector, meer bepaald met
SECURITAS.
TAKEN en pluspunten samenwerking met SECURITAS:
°Dispatching: de personeelsleden van SECURITAS worden ingezet in de dispatching. Dit om in real time de
beschikbare camerabeelden te monitoren. Hierdoor zijn zij een grote toegevoegde waarde aan de politionele
operationele werking van de dispatching dit uiteraard binnen het kader van de vigerende wetgeving. Daarnaast
doen de Securitas medewerkers een eerste triage van de ANPR hits die binnenkomen.
°Call taking: De binnenkomende telefonische oproepen naar de PZ Vlas worden behandeld binnen de dienst
dispatching. De Securitas medewerkers behandelen hier de administratieve oproepen, terwijl de dispatchers de
operationele oproepen behandelen. Dit heeft tot voordeel dat de dispatchers maximaal beschikbaar zijn voor
de operationele ondersteuning van de ploegen op het terrein.
°Onthaal: de personeelsleden van SECURITAS worden ingezet in het onthaal. Dit wordt als zéér waardevol
ervaren. Een onthaal bij een politiezone dient continue te zijn bemand. In het verleden had de zone vaak te
maken met onthaalbedienden die zich ziek meldden. In dit geval moest een ander personeelslid gevonden
worden om de shift aan het onthaal waar te nemen. Dit was problematisch aangezien de werking aan het
onthaal specifiek is. Door de inschakeling van de personeelsleden van SECURITAS is dit probleem volledig
weggewerkt. Momenteel werken in het onthaal 2 onthaalbedienden.
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°Onthaal van burgers bij afwezigheid van personeelsleden aan het onthaal: het onthaal bij de politiezone VLAS
is bemand tijdens de week van 8u. tot 19.30u. en op zaterdag en brugdagen van 9u. tot 17u. Indien het onthaal
niet bemand is, nemen de personeelsleden van SECURITAS het fysiek onthaal van de burgers op zich.
°Daarnaast doen de personeelsleden van SECURITAS nog veiligheidsrondes in het gebouw en hebben zij kennis
van het brand- en evacuatieplan.
De taken worden altijd uitgevoerd onder supervisie van een hoofdinspecteur (coach) met ondersteuning van 2
inspecteurs die 24/24 uur aanwezig zijn in het politiegebouw.
CONCLUSIE:
De samenwerking met SECURITAS betekent een meerwaarde voor de zone.
Hun aanwezigheid zorgt voor een ontlasting van onze dispatchers bij het onder andere aannemen van de niet
operationele telefonie, het bekijken de camerabeelden en verrichten van een virtuele patrouille doorheen de
gehele zone en hun bijstand aan het onthaal.
Hierdoor kunnen de dispatchers zich concentreren op hun core-taak en worden dringende oproepen sneller en
efficiënter beantwoord.
De continuïteit en flexibiliteit van de diensten van Securitas zijn zeker een positief punt.
Kortom, deze samenwerking stopzetten zou een stap achteruit betekenen voor de werking in de dispatching
en het onthaal.
UREN:
Momenteel worden de personeelsleden van SECURITAS op volgende momenten ingezet in de dispatching:
Maandag

08 - 22 u

Dinsdag

08 - 22 u

Woensdag

08 - 22 u

Donderdag

08 - 02 u

Vrijdag

08 - 02 u

Zaterdag

08 - 02 u

De inzet van de personeelsleden van SECURITAS in het onthaal is zéér wisselend en afhankelijk van de
uurregeling van de twee vaste onthaal bedienden.
KOSTPRIJS:
In 2021 werd een budget van 220.000 EUR voorzien om de kosten te betalen voor de samenwerking met de
private veiligheid.
Dit budget is voorzien op het begrotingsartikel 330/122-06 van de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar
2021.
CONTRACT:
Het contract met SECURITAS loopt af op 3 maart 2021.
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De zone is vragende partij om het contract met SECURITAS, referentie T/CO/1805/2860/PDW/PDW, te
verlengen voor 4 jaar.
De korpschef geeft een toelichting inzake de samenwerking met SECURITAS. Hij geeft een overzicht van de
taken waarbij hij onder meer vermeldt dat de mensen van SECURITAS de triage doen van ANPR-hits en mee
helpen aan de pro actieve werking van het ANPR-gebeuren. Meestal werken ze met een poule van 8 dezelfde
personen.
De samenwerking met SECURITAS wordt positief geëvalueerd.
Raadslid Pieter Soens:
-

De CD&V fractie is al in het verleden tussengekomen inzake de samenwerking met SECURITAS. Kan dit
niet opgelost worden met eigen personeel ?
Hoe zit het indien deze mensen moeten tussenkomen ? Hebben zij ook een soort eed afgelegd ?
Er wordt voorgesteld om het contract met 4 jaar te verlengen. Vanuit de CD&V fractie wordt gevraagd
om het contract slechts met 1 jaar te verlengen en dan opnieuw te evalueren.
De CD&V fractie zal zich onthouden, men is deze samenwerking niet genegen.

De korpschef:
-

De mensen van SECURITAS ondersteunen de dispatchers en de politiemensen.
Alle medewerkers van SECURITAS worden driedubbel gecheckt en moeten beantwoorden aan een
NATO-profiel.
Zij moeten een contract ondertekenen in het kader van de GDPR-wetgeving (zie bijlage).
Zij dragen een koptelefoon om de info niet te horen die niet voor hen bestemd is.
Ze werken volledig binnen het wettelijk kader.
Zij stellen geen onderzoeksdaden.
Zij werken fysiek onder het toezicht van een hoofdinspecteur.
Tot op heden is er nog geen enkel incident geweest met de medewerkers van SECURITAS.

Raadslid Philippe Avijn is geen voorstander van deze privatisering. Hij zal zich bij de stemming onthouden.
Raadslid Wouter Vermeeersch:
-

Politietaken moeten uitgevoerd worden door politiemensen.
Is opnieuw te wijten aan een tekort aan personeelsleden. Indien men de personeelsformatie volledig
zou invullen moet men niet werken met SECURITAS.
Is er een zicht op het verloop van deze mensen ?
De Vlaams belang fractie zal zich onthouden.

De korpschef:
-

De mensen van SECURITAS werken ook in de politiezone Westkust en dit op een analoge manier.
Soms stromen de medewerkers van SECURITAS door naar de politie.
Er is zeker geen permanent verloop.
In het verleden waren er grote problemen bij het ziek zijn van onthaalmedewerkers, soms moesten
wijkinspecteurs inspringen.

Raadslid Axel Weydt begrijpt de sepsis niet. Het is niet makkelijk om politiemensen te vinden. Op die manier
kunnen zij het werk doen waarvoor ze opgeleid zijn.
Raadslid Mohammed Ahouna sluit zich daarbij aan.
Raadslid Pieter Soens blijft het eigenaardig vinden dat deze medewerkers soms zaken zien die ze kunnen
herkennen en vraagt nogmaals om de verlenging van dit contract slechts voor 1 jaar aan te gaan.
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Raadslid Philippe Dejaegher vraagt hoe de situatie is in andere zones. Is deze werking algemeen of uitzonderlijk
?
De korpschef verduidelijkt dat heel wat zones reeds naar deze werking zijn komen kijken.
Door de samenwerking met SECURITAS zijn ook de openingsuren aan het onthaal uitgebreid. Mensen moeten
nooit meer tegen een parlofoon staan praten, er komt altijd iemand. Dit was in het verleden niet zo.
Op de vraag van raadslid Wouter Vermeersch of deze mensen bijgeteld worden bij het aantal CALogmedewerkers antwoordt de korpschef negatief.
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake het verlengen van het contract
met SECURITAS voor de duur van 4 jaar:
Aan deze stemming nemen 24 raadsleden deel waarvan de uitslag luidt als volgt:
6 onthoudingen: Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker, Roel Deseyn, Philippe Avijn, Carmen Ryheul en
Wouter Vermeersch
18 ja – stemmen: de overige raadsleden
Beslissing:
-

om ermee in te stemmen dat het huidig contract met SECURITAS, T/CO/1805/2860/PDW/PDW,
verlengd wordt voor de duur van 4 jaar, meer bepaald van 4 maart 2021 tot en met 3 maart 2025;

Budget:
220.000 EUR
Politiebegroting 2021 – 2022 - 2023 – 2024 – 2025 begrotingsartikel 330/122-06
Bijlage:
-

9.

Het huidig contact met SECURITAS;

Contract schoonmaakfirma. Vaststellen voorwaarden en plaatsingsprocedure.

Referenties:
-

-

de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus;
Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;
Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.);
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd 22 juni 2017) tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
de Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd 16 februari 2017) betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde reglementering, geldig op de datum van
bekendmaking, en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen;
de beslissing van het politiecollege van 8 januari 2021, punt 12;

Beschrijving:
Het onderhoud van de politiecommissariaten gelegen:
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-

Minister De Taeyelaan 9 te 8500 KORTRIJK
Weggevoerdenplein 1 te 8520 KUURNE
Stationsstraat 19 te 8860 LENDELEDE

werd tot 31 oktober 2020, gedaan door 4 poetsdames. Alle 4 deze poetsdames hebben een contract van
onbepaalde duur bij de zone.
Met ingang van 1 november 2020 is één poetsdame met pensioen gegaan. De drie andere poetsdames blijven
verder werken in de zone.
De zone kiest ervoor om een contract aan te gaan met een kuisfirma en dit om volgende redenen:
-

de zone moet zelf niet instaan voor de selectie van een andere poetshulp indien één of meerdere
poetsdames stopt met werken
bij ziekte of het nemen van verlof kan de kuisfirma een andere poetshulp sturen ter vervanging

De overeenkomst start voor de duur van één jaar en kan maximaal drie maal verlengd worden voor de duur van
één jaar.
Initieel zal via de overeenkomst één poetsdame tewerkgesteld worden maar indien één of meerdere van de
huidige poetsdames definitief uitvallen zal eveneens beroep gedaan worden op de overeenkomst om ook hen te
vervangen.
Aangezien het ramingsbedrag hoger is dan 214.000 EUR (excl. BTW) voor 4 jaar zal gewerkt worden met een
openbare procedure met Europese bekendmaking.
De kostprijs kan betaald worden met de kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/125-06 van de
dienstjaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.
Er werd voor het aangaan van deze overeenkomst een bestek opgemaakt, gevoegd in bijlage.
Gehoord de toelichting door de korpschef.
Beslissing:
-

een overeenkomst aan te gaan met een onderhoudsfirma voor de duur van één jaar, en maximaal
driemaal verlengbaar voor één jaar;
in te stemmen met de plaatsingsprocedure meer bepaald een openbare procedure;
in te stemmen met het bestek ‘Onderhoud van de politiekantoren van de politiezone VLAS’

Budget:

Politiebegroting dienstjaren 2021 – 2025
Begrotingsartikel: 330/125-06
Bijlage:
-

10.

Het bestek ‘Onderhoud van de politiekantoren van de politiezone VLAS’

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 8 januari 2021, punt 13;

Beschrijving:
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Aankoop en levering van twee herkenbare kantoorwagens (politiecombi’s) Volkswagen Transporter T6 type
L1H1 – Diesel.
De politiezone Vlas beschikt over 14 politiecombi’s voor de interventiediensten, elk jaar worden er twee
voertuigen vervangen. Op het moment van de levering, voorzien is in het najaar van 2021, wordt bekeken welke
voertuigen meest dringend aan vervanging toe zijn.
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 71.798,27 EUR (incl. BTW)
Voor de twee combi’s samen bedraagt dit 143.596,54 EUR (incl. BTW).
Deze uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/743-98 van de begroting 2021.
Gehoord de toelichting door de korpschef.
Beslissing:
-

om 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
143.596,54 EUR (incl. BTW)en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050
Brussel.

Budget :
De totaalprijs voor twee voertuigen bedraagt 143.596,54 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2021 - begrotingsartikel 330/743-98
Bijlagen:
-

11.

De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie perceel 33
Offerte D’ieteren

Aankoop en onderhoud van 6 draagbare ademanalyse toestellen. Instemmen.

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 42§1 1°d) ii en artikel 43;
De raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 voor de aankoop en het onderhoud van
draagbare elektronische ademanalyse- en ademtesttoestellen voor de geïntegreerde politie;
De beslissing van het politiecollege van 8 januari 2021, punt 14;

Beschrijving:
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De toestellen voor de controle van het alcoholgebruik in het verkeer worden dagelijks gebruikt door de
interventieploegen en de verkeerspolitie. Een aantal toestellen dateren van het jaar 2006 en 2007 en zijn door
ouderdom en slijtage aan vervanging toe.
Met deze aankoop beschikt PZ VLAS over voldoende toestellen om elke combi met een toestel uit te rusten.
Een aantal reservetoestellen blijft op kantoor om ten burele te gebruiken alsook om defecten en ijkingen op te
vangen.
De politiezone Vlas wenst over te gaan tot de aankoop van volgende toestellen en toebehoren :


Post 1 : Eén Volledig systeem Alcotest 8610 BE : Ademtest/ademanalysetoestel A8610BE, inclusief
ijking (koffer, meettoestel A7510 met GPS, printer, klavier, eID kaartlezer, batterijlader 220 Vac en
12Vdc, gebruikshandleiding, Metrologisch boekje, ijkcertificaat) Prijs : 4.476 EUR (incl BTW)



Post 2b: 5 draagbare toestellen , Additioneel meettoestel A7510 met GPS inclusief ijking, draagkoffer,
batterijlader 220Vac en laadstation, gebruikshandleiding, Metrologisch boekje en ijkcertificaat.
Prijs 8.743 EUR (incl BTW)

Bovenvermelde toestellen moeten jaarlijks verplicht geijkt worden. Daarvoor wenst de politiezone Vlas een
full-omnium onderhouds- en herstellingscontract aan te gaan op:



Post 6: Full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor 1 toestel en accessoire zoals voorzien
in post 1 voor 344,12 EUR per toestel, per jaar (incl BTW),
Post 6: Full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor de 5 toestellen en accessoires zoals
voorzien in post 2b voor 1.565,14 EUR voor 5 toestellen per jaar (incl BTW),

Voor deze aankoop en het aangaan van de onderhouds- en herstellingscontracten kan de zone aansluiten bij de
raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 voor de aankoop en het onderhoud van draagbare
elektronische ademanalyse- en ademtesttoestellen voor de geïntegreerde politie.
Deze raamovereenkomst werd gegund aan Dräger Safety Belgium NV, Heide 10, 1780 Wemmel en is voor post
1 en 2 geldig tot 31 december 2020 en voor de overige posten geldig tot 31 december 2030.
Voor de aankoop van de toestellen zelf is het raamcontract vervallen sinds 31/12/2020, in afwachting van een
nieuw raamcontract blijft de firma Dräger de toestellen aanbieden aan dezelfde voorwaarden van het
raamcontract. Er is geen mogelijkheid om goedgekeurde ademtest en ademanalyse toestellen elders aan te
kopen.
De totale kostprijs voor de aankoop van de toestellen en de toebehoren en bedraagt 13.220,3 EUR (incl. BTW)
en kan betaald worden met de middelen voorzien op het begrotingsartikel 330/744-51 van het dienstjaar 2021.
De totale jaarlijkse vergoeding voor de full-omnium onderhouds- en herstellingcontracten bedraagt 1.909,26
EUR (incl. BTW) en kan betaald worden met de middelen voorzien op het begrotingsartikel 330/124-02 van het
dienstjaar 2021 e.v.
Beslissing:
-

om In te stemmen met de aankoop van één volledige kit en 5 draagbare elektronische
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen en toebehoren via het raamcontract DGR/DRL
Procurement 2016 R3 223 en deze opdracht te gunnen aan de firma Dräger Safety Belgium NV, Heide
10 te 1780 Wemmel.

-

om in te stemmen met het afsluiten van een full omnium onderhouds- en herstellingscontract voor
één volledige kit en 5 draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen en
toebehoren via het raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 en deze opdracht te gunnen
aan de firma Dräger Safety Belgium NV, Heide 10 te 1780 Wemmel.
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Budget:
13.220,3 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting dienstjaar 2021 - artikelnummer 330/744-51
1.909,26 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting dienstjaar 2021 e.v. - artikelnummer 330/124-02
Bijlage:
-

De fiche raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223
Offerte Dräger Safety Belgium NV

12.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Raadslid Wouter Vermeersch heeft in de krant gelezen dat politie duizenden bodycams gaat aankopen om
interventies te filmen.
Hoe zit dit in onze zone ? Zullen deze gebruikt worden in het belang van het werk van de politie ?
De korpschef:
-

In onze zone zijn nog geen bodycams aangekocht.
De korpschef staat altijd achter zijn mensen. Een bodycam zal er nooit zijn ter controle van
politiemensen.
Wettelijk moet dit volledig onderbouwd zijn. Er zullen geen bodycams aangekocht worden die niet
mogen gebruikt worden.
Er is op de buitengewone begroting 10.000 EUR voorzien voor de aankoop van bodycams.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker:
-

Onrust omwille van het volgen van Coronamaatregelen, mensen die eventueel oproepen om op straat
te komen. Hoe gaan jullie daar mee om ?
Op het pad langs de Leie op het grondgebied Marke worden motorraces gehouden ? Hoe wordt daar
toezicht op gedaan ?

De korpschef:
-

Om te weten of er plannen zijn dat mensen op straat komen in casu voor het volgen van de
Coronamaatregelen wordt vooral de sociale media gevolgd.
Indien mensen motoraces vaststellen wordt aangeraden om naar het nummer 1701 te bellen om dit
te melden.

Raadslid Axel Weydts suggereert om te bekijken om dit infrastructureel op te lossen.
Raadslid Liesbet Maddens:
-

Heeft vernomen van inwoners van het Plein dat men aan de kant van de Groeningepoort racet met
motorfietsen. En op het kruispunt Groeningestraat – O.L.Vr.straat zou men racen met auto’s. Kan dit
gecontroleerd worden ? De korpschef zal dit doorgeven.

Raadslid Philippe Avijn kaart de verkeerssituatie aan in de Geitebergstraat en in de Tontestraat te Marke. Hij
vraagt om controle te doen zodat de geldende regels aldaar gerespecteerd worden.
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Besloten zitting
13.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

14.

Opruststelling van een arbeider (Niv. D). Instemmen.

15.

Burgerlijke partijstelling door de PZ VLAS. Vraag tot machtiging.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 29 maart 2021.

De politiesecretaris,
Annelies Verplaetse
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De voorzitter,
Ruth Vandenberghe
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