Verslag

POLITIERAAD maandag 28 juni 2021 om 19.00 uur
Via videoconferentie
Aanwezig:
Ruth Vandenberghe: burgemeester Kortrijk - voorzitter;
Carine Dewaele: burgemeester Lendelede;
Mohamed Ahouna, Philippe Avijn, Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer,
Philippe Dejaegher, Bert Deroo, Roel Deseyn, 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:
Francis Benoit: burgemeester Kuurne;
Wouter Allijns, Jeroen Dujardin: politieraadsleden;

Openbare zitting
1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 april 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Raadslid Wouter Vermeersch heeft tijdens de vorige zitting van de politieraad een aantal vragen gesteld inzake
de opmaak van de rekening 2020.
Hij heeft tot op heden nog geen antwoord gekregen op deze vragen.
De bijzondere rekenplichtige heeft het nodige gedaan om deze vragen te beantwoorden.
Wordt bekeken waar de antwoorden zijn gebleven.

2.

Opdrachtbrief korpschef. Vaststellen.

Referenties:
-

De wet van 26 april 2002 over de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de
politiediensten en diverse andere bepalingen, inzonderheid de artikelen 72 en 75;
De wet van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten,
inzonderheid artikel VII.III.39.;

Beschrijving:
Er wordt van een korpschef verwacht dat hij een opdrachtbrief schrijft.
Deze opdrachtbrief bevat de te bereiken doelstellingen tijdens de duur van zijn mandaat.
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Conform artikel VII.III.39 RPPol wordt deze opdrachtbrief vastgesteld in casu door de politieraad.
Een kopie van deze opdrachtbrief dient te worden bezorgd aan de Inspecteur-generaal.
In bijlage wordt de betreffende opdrachtbrief gevoegd.
De korpschef geeft ter zitting een toelichting inzake zijn opdrachtbrief.
Raadslid Wouter Vermeersch:
Dankt de korpschef voor deze opdrachtbrief.
De tekst zit goed in elkaar en er is een duidelijke visie.
Vertrouwen en integriteit drukken de stempel.
Er werd een bijzonder sterk team verzameld.
De korpschef is slagkrachtig.
Vlaams Belang geeft alle steun aan de korpschef.
Nog volgens raadslid Wouter Vermeersch:
Conform een wet van 2008 moet deze opdracht ook naar de gemeenteraden van de gemeenten die
deel uitmaken van de zone.
Hij mist de veiligheidscontext van VLAS in deze opdrachtbrief, waar liggen de strategische prioriteiten?
Een uitdaging: vermijden dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewogen bijv. bij
betogingen.
Een les voor de politieraad: laat politieke vragen beantwoorden door de voorzitter en niet door de
korpschef.
Vlaams Belang wenst de korpschef alle succes toe en kijkt er naar uit om de korpschef verder te steunen in
deze sterk gewijzigde samenleving wat criminaliteit betreft.
De korpschef:
De betreffende wet van 2008 zal hij laten opzoeken.
De prioriteiten inzake de aanpak van de criminaliteit zijn terug te vinden in het zonaal veiligheidsplan.
Vorig jaar was een atypisch jaar maar er wordt zeker teruggekoppeld.
Gaan voor 100% integriteit en neutraliteit, is zijn job.
Raadslid Hannelore Vanhoenacker:
De korpschef is een vaderfiguur, alleen maar applaus voor hem.
Bestaat er een mogelijkheid om een bachelor ‘cybercrime’ te organiseren ?
Het geven van kansen aan stagiairs kan tot doel hebben deze warm te maken om toe te treden tot de
politie.
Kunnen veiligheidsmensen opgeschaald worden om toe te treden tot het politioneel luik ?
Korpschef:
Politie onderwijs: er is een denkpiste om op basis van een bachelor diploma te kunnen binnenkomen
bij de politie.
De zone zet zeker in op het geven van kansen aan stagiairs. Jammer dat men het politiewerk niet meer
mag zien vanuit de combi maar enkel vanuit het gebouw.
Mensen van de private veiligheid: er is al iemand begonnen aan de politieschool die in de zone werkte
als veiligheidspersoneel.
In de nabije toekomst komt er een bedrijfsfilm. Deze zal zeker getoond worden in de scholen.
Vanuit de zone worden mensen naar events van de politieschool gestuurd, dit om de zone te
promoten.
Raadslid Axel Weydts:
Draait al een tijdje mee in de politieraad. De huidige korpschef is begonnen in niet optimale
omstandigheden. Toch heeft hij de rust in het korps kunnen terugbrengen.
Wil de korpschef uitdrukkelijk danken en feliciteren.
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-

Het is fijn om samen te werken met hem.
Zijn aanpak is menselijk en sociaal maar toch kordaat.
De korpschef kan verder rekenen op de steun en het vertrouwen van de Sp.a – fractie.

Raadslid Philippe Avijn:
Hij heeft een grote waardering voor deze prachtige en duidelijke opdrachtbrief waarbij vooral de
nadruk wordt gelegd op het menselijke en sociale aspect.
Vraag: vertrouwen intern en extern. Wat wordt daar precies mee bedoeld ?
Korpschef:
Hij gaat altijd uit van vertrouwen, het interne vertrouwen van zijn medewerkers.
Raadslid Mohamed Ahouna:
Dankt de korpschef voor de duidelijke toelichting.
De instroom van kandidaat politieinspecteurs is inderdaad dramatisch. Het stropt heel dikwijls bij de
psychologische proeven.
De selectieprocedure zou hervormd worden, hebt u daar zicht op ?
Korpschef:
Men zou naar rechtstreekse selecties moeten kunnen gaan zoals in PZ Antwerpen. Nu verliest men
mensen doordat ze té lang moeten wachten vooraleer ze aan de opleiding kunnen beginnen.
Er zitten wijzigingen in de pipeline. We houden jullie daaromtrent op de hoogte.
Raadslid Pieter Soens:
Het is een zéér volledige en duidelijke opdrachtbrief waar de CD&V-fractie zich kan in vinden.
We steunen de ambities van de korpschef en hebben een grote appreciatie voor hem.
Hij is telkens gemotiveerd om zijn taak op te nemen en in de bres te springen.
Goed om zien dat de negatieve sfeer weg is uit het korps, dit uit zich ook op straat.
Dikke proficiat voor de korpschef.
Raadslid Liesbet Maddens:
Steunt de korpschef voor zijn duidelijke opdrachtbrief waarin hij een menselijke en kordate aanpak
beschrijft.
Ze dankt de korpschef en heeft alle respect voor hem.
Beslissing:
-

de opdrachtbrief van korpschef Filip Devriendt, gevoegd in bijlage, vast te stellen;

Bijlage:
-

3.

De opdrachtbrief van korpschef Filip Devriendt;

Aanpassing personeelsformatie - luik CALOG. Instemmen.

Referenties:
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
Het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en
van het administratief en logistiek kader;
Het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie;

Verslag zitting politieraad 28/06/2021

3

-

Het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 september
2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een
gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
De circulaire van 1 december 2006 houdende het verlichten en vereenvoudigen van sommige
administratieve taken van de lokale politie;
De wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen
van het personeel van de politiediensten;
Het ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van
het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
De omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief
en logistiek kader van de politiediensten;
De omzendbrief BA – 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de
gemeenten en de politiezone. – Wijziging aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet dooro
het decreet van 15 juli 2002;
De wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen
van het personeel van de politiediensten;
De beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3;
De beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 4;
De beslissing van de politieraad van 21 oktober 2019, punt 3;
De beslissing van het politiecollege van 23 april 2021, punt 7;
Het wegingsadvies van de korpschef van 6 april 2021;
Het wegingsadvies van de directie personeel van de federale politie van 30 april 2021;
Het gunstig advies van het BOC van 18 mei 2021;

-

-

Beschrijving:

I.
-

Voorstel wijziging personeelsformatie, luik administratief en logistiek kader:
Huidige personeelsformatie luik CALog:

In de zitting van de politieraad van de politiezone VLAS van 26 november 2018, punt 1, en in de zitting van de
politieraad van 21 oktober 2019, punt 3 werd de personeelsformatie, wat het administratief en logistiek kader
betreft, als volgt vastgelegd:

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

TOTAAL

Totaal 6

Totaal 8

Totaal 20

Totaal 7

41

-1 politiesecretaris (klasse2)
-1 strategisch analist (klasse 1)
-1 afdelingshoofd sociale politie
(klasse 2)
-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2)
-1 communicatie Verantwoordelijke
(klasse 2 )
-1 toezichthoudend ambtenaar
(klasse 1)

-2 ICT – consulenten
-1 boekhouder
-1 maatschappelijk
assistent
- 1 technisch consulent
- 3 consulenten *

-2 ICT-assistenten
-18 assistenten

-5 bedienden
-2 arbeiders
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Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

TOTAAL

*1 operationele analyse
1 sociale politie
1 verkeerspreventie- en educatie
-

-

Omwille van een aantal factoren dringt een wijziging van deze personeelsformatie zich op:
Er is in de zone geen behoefte meer aan een toezichthoudend ambtenaar. Er wordt voor gekozen om
wat de vaststellingen van milieumisdrijven betreft beroep te doen op een operationeel personeelslid
met volheid van bevoegdheden, wat een CALog-personeelslid in deze materie niet heeft
Een aantal mensen binnen de zone hebben een brevet of komen in aanmerking voor sociale promotie.
Door het niet voorzien zijn van een plaats in de formatie is het onmogelijk om dit brevet of deze
promotie te verzilveren. Dit geeft tot gevolg dat de mogelijkheid bestaat dat deze personeelsleden
gaan solliciteren in een andere zone waardoor zéér veel kennis en know how in onze zone zou
verloren gaan

Uitgangspunt wijziging formatie
Rekening houdend met de statutaire plaatsen die momenteel bezet zijn (34) , wil de zone aan alle CALogpersoneelsleden die voor een statutaire plaats in aanmerking komen deze plaats voorzien in de formatie (42).
Een aantal personeelsleden komen niet in aanmerking om gestatutariseerd te worden meer bepaald
personeelsleden met een deeltijds contract en poetspersoneel.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om de formatie, luik CALog, als volgt te wijzigen:

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

TOTAAL

Totaal 6 7

Totaal 8 13

Totaal 20 18

Totaal 7 4

41 42

-1 politiesecretaris (klasse2)
-1 strategisch analist (klasse 1)
-1 afdelingshoofd sociale politie
(klasse 2)
-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2)
-1 communicatie verantwoordelijke
(klasse 2 )
-1 toezichthoudend ambtenaar
(klasse 1)
-2 juristen (klasse 1)

-2 4 ICT – consulenten
-1 boekhouder
-1 2 maatschappelijk
assistenten
- 1 technisch consulent
- 3 5 consulenten *

-2 1 ICT-assistenten -5 3 bedienden
-18 17 assistenten -2 1 arbeiders

*1 operationele analyse
1 verkeerspreventie- en educatie
+ 3 consulenten administratief medewerkers
II.
Weging van de functie niveau A.
De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen en het Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot
wijziging van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten stellen de principes vast van de CALog- loopbaan en wijzigen een geheel van punctuele
statutaire aspecten betreffende dit personeel.
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Het ministerieel besluit van 5 juni 2007 regelt het systeem van de weging van functies van het niveau A .
Concreet:
Door het systeem van weging wordt een bepaalde klasse gegeven aan de functies van het niveau A.
Er worden 5 klassen voorzien voor het niveau A, genummerd van A1 tot A5 waaraan verschillende loonschalen
verbonden zijn. De functies van het niveau A worden in klassen ingedeeld na een weging op basis van een
matrix met twee assen die de volgende criteria bevatten:

Omkadering

Hiërarchie in
dalende lijn

Hiërarchie in
stijgende lijn

Budgettaire
verantwoordelijkheid

Autonomie in het
raam van het
personeelsbeheer

Totaal

0 tot 9

10 tot 14

15 tot 22

23 en meer

4 tot 12

KLA1

KLA2

KLA3

KLA4

Ervaring
vereist voor
de functie

13 tot 16

KLA2

KLA2

KLA3

KLA4

Complexi

17 tot 20

KLA2

KLA3

KLA4

KLA5

21 en
meer

KLA3

KLA3

KLA4

KLA5

Bijdrage

Opleidings
nivau
vereist
voor
de
functie

teit van de
te
behandelen
problemen
Invloed van
de functie

Het komt aan de politieraad toe om het systeem van weging in werking te doen treden, na overleg in het
betrokken BOC en vervolgens de beslissingen aan de toezichthoudende overheden te communiceren.
De korpschef zal zijn gemotiveerd voorstel meedelen aan DGR/DRP, die een advies hierover zal uitbrengen. Dit
advies zal toegevoegd worden aan het voorstel van de korpschef met het oog op het overleg met de syndicale
organisaties.
In de zitting van de politieraad van 26 november 2018, punt 4.1. werd reeds ingestemd met de klassen
verbonden aan de functies niveau A voorzien in de formatie en dit als volgt:

Functie

Klasse

Politiesecretaris

2

Strategisch analiste

1
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Afdelingshoofd sociale politie

2

Afdelingshoofd personeel

2

Communicatieverantwoordelijke

2

Toezichthoudend ambtenaar

1

Aangezien in de vooropgestelde personeelsformatie twee nieuwe functies niveau A worden voorzien dienen
deze functies te worden gewogen.
De korpschef stelt voor om aan de functie van jurist volgende klasse toe te kennen:
Functie

Klasse

Jurist

1

Op 6 april 2021 werd door de korpschef zijn gemotiveerd voorstel meegedeeld aan DGR/DRP.
Op 5 mei 2021 kreeg de politiezone VLAS de melding dat DGR/DRP het voorstel van de korpschef volgt.
In de zitting van het BOC van 18 mei 2021, punt 2, werd door de vakorganisaties een gunstig advies verleend
inzake het toekennen van een klasse 1 aan de functie van jurist in de politiezone VLAS.

II.
Organogram en overzicht statutaire plaatsen
Organogram en overzicht waar de statutaire plaatsen zich bevinden in het organogram.

III.

Functieprofielen

In bijlage de functieprofielen van de plaatsen die zullen opengesteld worden na goedkeuring wijziging formatie.
De andere functieprofielen blijven ongewijzigd:







IV.

Niveau A – jurist
Niveau B – ICT – consulent
Niveau B – dienstplanning/korpssecretariaat
Niveau B – sociale politie - maatschappelijk assistent
Niveau B – personeelsbeheer
Niveau C – assistent
Niveau D - bediende
Financieel aspect

De totale kostprijs van deze wijziging van de personeelsformatie bedraagt: 115.002,74 EUR.
In 2021 zullen twee personeelsleden de zone verlaten en deze zullen niet vervangen worden. De kostprijs
bedraagt in totaal 114.000 EUR.
Het bedrag voor de statutarisering zal voorzien worden in de begroting 2022 aangezien de eerste
statutariseringen pas begin januari 2022 zullen kunnen doorgaan.
Er moet ook rekening mee gehouden worden dat niet alle personeelsleden die de kans krijgen om
gestatutariseerd te worden daar onmiddellijk zullen aan deelnemen.
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De politiesecretaris licht dit dossier ter zitting toe.
Raadslid Wouter:
De functie van toezichthoudend ambtenaar wordt geschrapt omdat deze taak zal toevertrouwd
worden aan een operationeel personeelslid. In de stad Kortrijk zou men twee
milieuhandhavingsambtenaren moeten hebben maar deze zijn er nog niet. Hoe loopt dit ?
Hoe zit het juist met het financieel plaatje ?
Men gaat van 41 naar 42 plaatsen. Zijn dit full time betrekkingen ?
Hoeveel CALog-personeelsleden werken er momenteel in de zone ?
Welke twee personeelsleden worden niet meer vervangen ?
Korpschef:
Toezichthoudend ambtenaar: er is een milieucel in de politiezone RIHO. Daarin zijn 3 mensen
werkzaam. Zij kunnen de opdrachten uitvoeren die gevraagd worden vanuit het parket.
Politiesecretaris:
-

-

-

Het financieel plaatje is eenvoudig. Er zullen twee personeelsleden niet meer vervangen worden. Met
deze loonmassa kan de kost van deze statutarisering en verhoging van graad gefinancierd worden.
De twee personeelsleden die niet meer zullen vervangen worden zijn: een arbeider die momenteel
nog tewerkgesteld is bij de stad Kortrijk en de andere is de vroegere bode die al geruime tijd afwezig
is. De taak van bode wordt momenteel waargenomen door de vrijwilligers.
Momenteel werken er 49 CALog-personeelsleden in de zone. Een aantal daarvan kunnen niet
gestatutariseerd worden o.a. de poetsvrouwen en de personeelsleden met een deeltijds contract.
Deze mensen hun plaats moet niet voorzien worden in de formatie.
Niet alle statutaire personeelsleden werken full time, sommigen werken slechts halftijds.

Raadslid Wouter Vermeersch hoopt dat de politie de taken van de milieuhandhavingsambtenaren van de stad
Kortrijk niet gaat overnemen.
De Vlaams Belang fractie zal zich onthouden.
De voorzitter vraagt of de 21 raadsleden kunnen instemmen met de voorgestelde wijziging van de
personeelsformatie, luik CALog:
2 onthoudingen:
19 Ja

Vlaams Belang: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
de overige raadsleden

Beslissing:
-

om volgende klasse toe te kennen aan de nieuw in de formatie ingeschreven functie niveau A, jurist,
onder voorbehoud van goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie, luik CALog:
Functie

Klasse

Jurist

1

-

om in te stemmen met de gewijzigde personeelsformatie, luik administratief en logistiek kader, en dit
als volgt:

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

TOTAAL

Totaal 7

Totaal 13

Totaal 18

Totaal 4

42

-1 politiesecretaris (klasse2)

- 4 ICT – consulenten

- 1 ICT-assistent

- 3 bedienden
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Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

-1 strategisch analist (klasse 1)
-1 afdelingshoofd sociale politie
(klasse 2)
-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2)
-1 communicatie Verantwoordelijke
(klasse 2 )
-2 juristen (klasse 1)

-1 boekhouder
-2 maatschappelijk
assistenten
- 1 technisch consulent
- 5 consulenten *

- 17 assistenten

- 1 arbeider

TOTAAL

Bijlagen:
-

-

-

4.

Weging van de functie niveau A – jurist
o Voorstel korpschef
o Advies DGR/DRP
o Gunstig advies BOC 18 mei 2021
Organogram
Situering van de statutaire plaatsen
Functieprofielen van de betrekkingen die zullen open gesteld worden:
o Niveau A – jurist
o Niveau B – ICT – consulent
o Niveau B – sociale politie - maatschappelijk assistent
o Niveau B – dienstplanning/korpssecretariaat
o Niveau B – personeelsbeheer
o Niveau C – assistent
o Niveau D - bediende
Planning

Mobiliteitscyclus 2021/03. Vacantverklaring van 27 betrekkingen. 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 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;
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-

het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten;
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 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de
lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd;
de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende
mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante
betrekkingen;
de beslissing van de politieraad van 23 april 2018, punt 1 waarbij het operationeel kader werd
gewijzigd;
de beslissing van het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1.;
de beslissing van het politiecollege van 11 juni 2021, punt 2.;

-

-

-

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 27 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2021-03, om
te evolueren naar 261 operationele effectieven, conform de beslissing van het politiecollege van 20 december
2019, punt 10.1.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren via de klassieke mobiliteit
(categorie A van de GPI 73) of de mobiliteitscyclus:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (adjunctafdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Ecofin
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Local computercrime unit
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
4 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskaders 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-inspecteurs 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.
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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:
-

10 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams

De korpschef geeft een toelichting inzake deze vacant te verklaren betrekkingen.
Raadslid Wouter Vermeersch:
stelt dat de personeelsformatie van de politiezone VLAS 271 operationele personeelsleden telt. Maar de
zone streeft naar een bezetting van 261 operationele personeelsleden.
Hij vraagt hoeveel operationele personeelsleden er momenteel in het korps werken, hij zal deze vraag
schriftelijk stellen.
Vraagt om een overzicht te krijgen van de in- en uitstroom van operationele personeelsleden gedurende
2018, 2019 en 2020.
De korpschef:
Een paar jaren geleden was er veel uitstroom maar dit is nu verbeterd.
De reden waarom mensen de zone verlaten is heel divers: sommigen gaan naar de federale recherche om
daar grotere onderzoeken te kunnen doen, anderen verhuizen en willen dichter bij huis werken. Er wordt
met de personeelsleden die de zone verlaten een exitgesprek gehouden, zo weet men waarom er voor een
andere zone wordt gekozen.
Rekening houdend met de komende aanwervingen zal de bezetting van de zone boven de 261
operationele personeelsleden zijn.
De Vlaams Belang fractie zal zich bij de vraag naar het akkoord over dit punt onthouden want men wil méér
mensen en middelen voor de politie. Men wil evolueren naar 271 operationele personeelsleden.
De voorzitter vraagt aan de 21 politieraadsleden of zij kunnen instemmen met het punt inzake de
vacantverklaring van 27 operationele personeelsleden in de mobiliteitscyclus 2021/03:
2 onthoudingen:
19 ja:

Vlaams Belang fractie: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
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 Beleid bestuurlijke politie (adjunctafdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Ecofin
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Local computercrime unit
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-

1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
14 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
o
o
o
o
o

-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (adjunctafdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Ecofin
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Local computercrime unit
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
4 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskaders voor de afdeling Wijk

via de aspirantenmobiliteit
o

10 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams

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 Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Ecofin
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Local computercrime unit
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 basiskaders 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.:
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De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (adjunctafdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (afdelingshoofd)
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten;
- HCP Devid CAMERLYNCK, beleidsofficier;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art. 7.:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Personen
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kurt D’Hondt, teamchef Drugs;
- HINP Steven VANDESOMPELE, teamchef Personen;
- 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 als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Ecofin
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk Biesbrouck, teamchef Ecofin;
- 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. 9.:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher)
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher)
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
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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 als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
4 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams via mobiliteitscyclus 2021/03
10 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams via 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 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 als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
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 Piet VANDE KERCKHOVE, afdelingshoofd Beleid bestuurlijke politie;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art. 12.:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Local computercrime unit
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kurt D’Hondt, teamchef Drugs;
- HINP Yoeri VANDAELE, teamchef LCCU;
- 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.:
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De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:
2 basiskaders voor de afdeling Wijk
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kris CREPEL, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Harry MAEBE, 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.:
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, en conform de beslissing van
het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1., zal ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus
aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum
van 261 fulltime equivalenten in het operationeel kader;
Art. 15.:
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende
cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van
de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa;
Art. 16.:
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit, wordt voor de betrekkingen in het officierenkader geen mobiliteitsreserve
aangelegd.

5.

Aankoop drie elektrische fietsen Wijk - twee fietsen fietsbrigade. Instemmen.

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43 en 92;
De beslissing van het politiecollege van 21 mei 2021, punt 9.;
De beslissing van het politiecollege van 11 juni 2021, punt 14.;

Beschrijving:
-

Aankoop drie elektrische fietsen voor de afdeling Wijk:

De politiezone VLAS wenst te investeren in de aankoop van drie elektrische fietsen voor de afdeling Wijk.
Op 30 april 2021 werden 3 leveranciers verzocht een offerte over te maken voor drie elektrische fietsen met
volgende specificaties :
- alu frame van witte kleur met de officiële politie klevers
- uitneembare batterij verwerkt in het frame, min 500 Wh
- minstens drie verschillende maten van het frame voor dames en herenmodel
- versterkte banden
- hydraulische schijfremmen
- axa slot
- regelbare stuurpen
- dubbelkamer velgen
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- versnellingen : 7 speed Shimano
- stevige fietstassen met inhoud van min 17 liter per tas
- middenmoter
- vering op de voorvork
Aan volgende leveranciers werd via mail een offerte gevraagd.
1. Bonaventure BVBA Stoomtuigstraat 16 te 8830 Hooglede
2. Thompson NV Zoning O 8 te 7860 Lessines
3. Fietsen Marcel Kint BVBA Proosdijstraat 21 te 8500 Kortrijk

De politiezone VLAS ontving van de 2 leveranciers een reactie, een derde leverancier reageerde niet ondanks
een herinnering aan de offertevraag :
1.
2.
3.

Bonaventure BVBA gaf geen reactie op de offertevraag van 30 april, ook niet op de herinnering van 7
mei met de vraag om vóór 12 mei een offerte in te dienen.
Thompson NV liet weten in 2021 niet meer aan onze vraag te kunnen voldoen, pas vanaf 2022 kunnen
dergelijke fietsen opnieuw geleverd worden.
Prijsofferte van 3 mei 2021 van Marcel Kint - 6.835,74 EUR voor drie elektrische fietsen.

Besluit
De leverancier Marcel Kint is de enige die kan voldoen aan de gevraagde offerte.
Totaalprijs voor drie elektrische fietsen van het merk Marcel Kint : 6.835,74 EUR (incl. BTW)
De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/741-51 politiebegroting 2021
-

Aankoop twee fietsen voor de fietsbrigade:

PZ VLAS wenst over te gaan tot de aankoop van twee fietsen voor de fietsbrigade.
Vooraleer over te gaan tot aankoop werden diverse fietsbrigades van andere zones bevraagd. Verschillende
politiezones in België maken gebruik van de Santos bike patrol fietsen tot algemene tevredenheid. PZ VLAS liet
deze fiets uitvoerig testen door de leden van de eigen fietsbrigade. Ook de eigen fietsbrigade was unaniem
positief over de fietsen na de testperiode. De Santos bike patrol fietsen worden aangeboden binnen een
raamovereenkomst van PZ ANTWERPEN.
Alle politiezones kunnen aansluiten bij het raamcontract van PZ ANTWERPEN. Dit betreft raamcontact
PZA/2020/383 en is geldig tot 31 oktober 2024. Door aan te kopen via een raamcract zijn eigen bestekken en
aanbestedingsdossiers niet nodig.
Het raamcontract PZA/2020/383 werd gegund aan de firma INNOBIKE BV Schillingweg 41 te 2153 PL NieuwVennep (NL)
De kostprijs voor deze aankoop van twee fietsen bedraagt 8.165 EUR (inclusief BTW) en kan betaald worden
met de middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/743-51 van het dienstjaar 2021.
De technische bepalingen van deze fietsen zijn uitvoerig beschreven in de offerte.
De korpschef geeft een toelichting inzake de aankoop van deze fietsen.
Beslissing:
-

in te stemmen met de aankoop en levering van drie elektrische fietsen bij leverancier Marcel Kint
BVBA voor de aankoopprijs van 6.835,74 EUR (incl. BTW).
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-

in te stemmen met de aankoop van twee fietsen voor de fietsbrigade van PZ VLAS via de
raamovereenkomst PZA/2020/383 van PZ ANTWERPEN voor het totaalbedrag van 8.165 EUR (inclusief
BTW) en deze opdracht te gunnen aan de firma INNOBIKE BV.

Budget:
Aankoop drie elektrische fietsen voor afdeling Wijk:
6.835,74 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2021 begrotingsartikel 330/741-51
Aankoop twee fietsen voor fietsbrigade:
8.165 Euro (inclusief BTW)
Politiebegroting dienstjaar 2021 - artikelnummer 330/743-51
Bijlage:
-

Prijsaanvraag van Bonaventure
Prijsaanvraag van Thompson
Prijsofferte van Marcel Kint

-

Nota aankoop Santos Bike
Offerte aankoop twee fietsen Santos Bike
Bijlage C Perceel 1_24
Catalogus
Specificaties van de fietsen

6.

Aankoopcentrale voor aangaan contract met externe dienst. Instemmen.

Referenties:
-

-

Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017;
Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB);
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk;
het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk;
het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming
op het werk;
de codex ‘Welzijn op het werk’ Titel II ‘organisatorische structuren’, Hoofdstuk II, Afdeling I, meer
bepaald artikel 3;
het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers;
het Koninklijk besluit van 27 november 2015 betreffende de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk wat betreft de tarifering;
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 meer bepaald artikel 43 en artikel 88;
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;
het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 en tot
bepaling van de in werking treding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni
2013;
Het arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2018;
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-

het Koninklijk besluit van 10 januari 2002 tot instelling van de lokale politie van de politiezone KortrijkKuurne-Lendelede;
De beslissing van het politiecollege van 20 oktober 2017, punt 7;
het positief advies van de vakorganisaties van 18 mei 2021;
De beslissing van het politiecollege van 11 juni 2021, punt 11.;

Beschrijving:
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer
bepaald artikel 33 waarbij gesteld wordt dat elke werkgever verplicht is een interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk op te richten en meer bepaald artikel 33-2 waarbij gesteld wordt dat indien de
interne dienst niet alle opdrachten die hem krachtens voormelde wet en de uitvoeringsbesluiten zijn
toevertrouwd zelf kan uitvoeren, de werkgever aanvullend een beroep moet doen op een erkende externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De politiezone VLAS heeft tot op heden steeds beroep gedaan op een externe dienst voor het medisch
gezondheidstoezicht en het uitvoeren van andere opdrachten.
Momenteel heeft de zone een 4 jaar durend contract met de externe dienst MENSURA. Dit contract eindigt op
31 december 2021.
Aangezien de politiezone VLAS deel uitmaakt van het samenwerkingsverband WVL4 en er een protocol tussen
deze zones werd afgesloten inzake de samenwerking met de diverse interne diensten, zou het een groot
voordeel zijn indien deze zones met dezelfde externe dienst zouden samenwerken.
De zones van de WVL4 en de politiezone GAVERS hebben zich verenigd voor het aangaan van een contract met
een externe dienst.
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 wil fungeren als aanbestedende overheid en optreden in naam van deze andere
politiezones. De politiezone VLAS treedt dan op als aankoopcentrale voor deze politiezones.
De politiezone VLAS heeft in overleg met de deelnemende zones hieromtrent een bestek opgesteld.
Het artikel 88 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 somt in een bijlage III de sociale en
andere specifieke diensten op. Het aangaan van een contract met een externe dienst wordt gecatalogeerd
onder deze bijlage III onder de omschrijving ‘gezondheidszorg’.
Conform artikel 89 van diezelfde wet op de overheidsopdrachten kan de aanbestedende overheid als
plaatsingsprocedure beroep doen op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor
zover het geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan 750.000 EUR.
Het geraamde bedrag inzake deze opdracht ligt als volgt: 125.000 EUR op jaarbasis voor de 5 zones.
Conform artikel 3 van de codex ‘Welzijn op het werk’ Titel II ‘organisatorische structuren’, Hoofdstuk II,
Afdeling I, wint de werkgever die op eigen initiatief beslist om opdrachten van de interne dienst toe te
vertrouwen aan een externe dienst het advies in van het comité.
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In de zitting van het BOC van 18 mei 2021 werd door alle vakorganisaties positief advies gegeven inzake het
bestek tot het uitvoeren van opdrachten als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de
politiezones Vlas, RIHO, Westkust, Polder en Gavers.
Beslissing:
-

Ermee in te stemmen dat de politiezone VLAS fungeert als aanbestedende overheid voor het aangaan
van een contract met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Ermee in te stemmen dat de politiezone VLAS als aankoopcentrale optreedt in naam van volgende
politiezones:
o
RIHO
o
Westkust
o
Polder
o
Gavers

-

-

Ermee in te stemmen om als wijze van gunnen een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking te bepalen conform het artikel 88 en 89 van de wet op de overheidsopdrachten van 17
juni 2016;

-

Om in te stemmen met het bestek tot uitvoeren van opdrachten als externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk;

Bijlage:
-

het bestek tot het uitvoeren van opdrachten als externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk voor de politiezones Vlas, RIHO, Westkust, Polder en Gavers.

Budget voor de zone VLAS:
40.000 EUR
Dienstjaar 2022 en volgende
Begrotingsartikel 330/117-02
10.000 EUR
Dienstjaar 2022 en volgende
Begrotingsartikel 330/123-14

7.

Aankoop lokale politiepost Kuurne. Instemmen.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 27 maart 2006, punt 4;
De beslissing van het politiecollege van 12 februari 2021, punt 4;
Het gemeentedecreet;
Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex;
Het Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19 december 2014;
De beslissing van het politiecollege van 11 juni 2021, punt 13;

Beschrijving:
Sinds 1 april 2006 huurt de politiezone VLAS de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw, gelegen
Weggevoerdenplein, 1 te 8520 KUURNE, om de lokale politiepost in onder te brengen.
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De zone krijgt de kans om deze gelijkvloerse verdieping aan te kopen van de sociale bouwmaatschappij ‘Eigen
gift, eigen hulp’.
In de zitting van het politiecollege van 12 februari 2021, punt 4, werd reeds ingestemd dat de politiezone VLAS
een bod zou doen van 590.000 EUR, inclusief 4 garages, voor de aankoop van de gelijkvloerse verdieping van
het appartementsgebouw, Weggevoerdenplein 1 te 8520 KUURNE.
Eveneens werd in deze zitting beslist dat eens de onderhandelingen en het administratief dossier rond is, deze
aankoop ter instemming zal voorgelegd worden aan de politieraad.
De aankoop van dit appartementsgebouw en de 4 garages kan gefinancierd worden met de middelen voorzien
op het begrotingsartikel 330/712-15 van het dienstjaar 2021.
Concreet:
1.

De politiezone VLAS gaat over tot aankoop van volgend onroerend goed:

Op het grondgebied van de gemeente Kuurne
In een appartementsgebouw op en met grond, gelegen op de hoek van het Weggevoerdenplein 1/3 en de
Luitenant Generaal Gerardstraat, volgens titel kan kadaster gekend sectie C, als deel van nummers 288/L met
een oppervlakte van elf are drieëndertig centiare (11a33ca) en 288/G met een oppervlakte van drie are
zevenenzeventig centiare (3a77ca) en thans ten kadaster gekend sectie C :
-deel van nummer 288NP0001 met een oppervlakte volgens meting van éénentwintig are tweeënzestig centiare
(21a62ca) en met precadastratienummer *,
- deel van nummer 287C2P0000, met een oppervlakte volgens meting van zesendertig centiare (36ca) en met
precadastratienummer *,
de volgende privatieven (beschrijving volgens basisakte) :
In BLOK A, op de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw :
-het kantoor met huisnummer Weggevoerdenplein 1/01, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de kantoorruimte zelf, met eveneens een eigen inkom op de hoek van
de LT.-Generaal Gerardstraat en het Weggevoerdenplein;
-de tuin/terras palend aan het kantoor en aangeduid in het groen op het plan met nummer 3/23 met titel
“ontworpen toestand, grondplan niveau 0”.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
driehonderd vijftien/vijfduizendsten (315/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex,
waaronder de grond.
Driehonderd vijftien/vierduizend negenhonderd zestigsten (315/4.960sten) in de bijzondere gemene delen van
Blok A.
Gereserveerd perceelnummer *;
In BLOK B, in het garagegebouw op het gelijkvloers achter het appartementsgebouw :
-garage met nummer 5, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
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Gereserveerd perceelnummer *;
-garage met nummer 6, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;
-garage met nummer 7, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;
-garage met nummer 8, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;
Zoals deze goederen aangeduid zijn in het groen op de bijgevoegde plannen.
2.

De verkoopprijs voor werd bepaald op € 590 000. Deze prijs is betaalbaar op het rekeningnummer van

de verkoper, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp, Koningin Elisabethstraat 19 te 8520
Kuurne

3.

De goederen zijn vrij van gebruik.

4.

Conform het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex zal de Afdeling

Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid worden gemachtigd om de authentieke akte te verlijden en de
politiezone te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
De korpschef verduidelijkt dat de zone na 15 jaar de kans krijgt om dit pand als eerste te kopen. Deze kans wou
hij niet laten voorbijgaan. Daarenboven is het pand goed en centraal gelegen.
Raadslid Pieter Soens is de mening toegedaan dat men beter eigenaar is van een onroerend goed dan altijd
maar verder te huren.
Op de vraag van raadslid Pieter Soens of er een schattingsverslag bestaat, antwoordt de korpschef bevestigend.
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Beslissing:
Artikel 1: Om in te stemmen met de aankoop van:
een appartementsgebouw op en met grond, gelegen op de hoek van het Weggevoerdenplein 1/3 en de Luitenant
Generaal Gerardstraat, volgens titel kan kadaster gekend sectie C, als deel van nummers 288/L met een
oppervlakte van elf are drieëndertig centiare (11a33ca) en 288/G met een oppervlakte van drie are
zevenenzeventig centiare (3a77ca) en thans ten kadaster gekend sectie C :
-deel van nummer 288NP0001 met een oppervlakte volgens meting van éénentwintig are tweeënzestig centiare
(21a62ca) en met precadastratienummer *,
- deel van nummer 287C2P0000, met een oppervlakte volgens meting van zesendertig centiare (36ca) en met
precadastratienummer *,
de volgende privatieven (beschrijving volgens basisakte) :
In BLOK A, op de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw :
-het kantoor met huisnummer Weggevoerdenplein 1/01, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de kantoorruimte zelf, met eveneens een eigen inkom op de hoek van
de LT.-Generaal Gerardstraat en het Weggevoerdenplein;
-de tuin/terras palend aan het kantoor en aangeduid in het groen op het plan met nummer 3/23 met titel
“ontworpen toestand, grondplan niveau 0”.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
driehonderd vijftien/vijfduizendsten (315/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex,
waaronder de grond.
Driehonderd vijftien/vierduizend negenhonderd zestigsten (315/4.960sten) in de bijzondere gemene delen van
Blok A.
Gereserveerd perceelnummer *;
In BLOK B, in het garagegebouw op het gelijkvloers achter het appartementsgebouw :
-garage met nummer 5, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;
-garage met nummer 6, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;
-garage met nummer 7, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
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b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;
-garage met nummer 8, omvattende :
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf ;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf/vijfduizendsten (5/5.000sten), in de algemene gemene delen van het complex, waaronder de grond.
vijf/veertigsten (5/40sten) in de bijzondere gemene delen van Blok B.
Gereserveerd perceelnummer *;

Artikel 2: om in te stemmen met de verkoopprijs die bepaald werd op € 590 000. Deze prijs is betaalbaar op
het rekeningnummer van de verkoper, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp, Koningin
Elisabethstraat 19 te 8520 Kuurne.
Artikel 3: Conform het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex wordt de Afdeling
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid gemachtigd om de authentieke akte te verlijden en de politiezone
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Artikel 4: Er mee in te stemmen dat het aan te kopen appartementsgebouw en de 4 garages, gelegen
Weggevoerdenplein 1 te 8520 KUURNE het karakter hebben van algemeen nut zoals voorzien in artikel 161, 2°
wetboek registratie- hypotheek en griffierechten;
Artikel 5: Een afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg toe te sturen aan de Vlaamse overheid,
afdeling vastgoedtransacties, Virginie Loveling-gebouw, Maria-Hendrika-plein 70 bus 10 te 9000 GENT;

Budget:
590.000 EUR
Politiebegroting 2021
Begrotingsartikel: 330/712 - 51
Bijlagen:
-

Bodemattest gebouw;
Bodemattest tuin;
Kadastrale legger en kadastraal plan;
Opmeting residentie Andries;
Plan bij basisakte;
Plan van te verkopen privatieven;
Stedenbouwkundige info en uittreksel;

Verslag zitting politieraad 28/06/2021

23

8.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Raadslid Philippe Dejaegher:
Zijn er plannen om de expertise op het vlak van IT en cybercrime te bundelen, bijv. met andere zones ?
Korpschef:
Zowel op ondersteunend als op operationeel vlak zit men samen met andere zones om expertise te
delen. Bijv. toestellen worden samen aangekocht, het uitlezen van GSM’s wordt gedaan door de
verschillende zones, mensen die begaan zijn met cybercrime zitten samen…
Raadslid Wouter Vermeersch:
Hij heeft kennis genomen van de stadsmonitor. De persartikelen stromen binnen. De criminaliteit zou
opnieuw aan het toenemen zijn. Merkt men daar iets van in de zone ?
Betoging na betoging worden de afspraken niet nageleefd. Er zouden sancties volgen. Wat is er
concreet gebeurd na deze betogingen. Werden er boetes/sancties opgelegd ?
Korpschef:
Het openbare leven komt terug op gang. Men stelt de gevolgen vast van een jaar te hebben binnen
gezeten. Vanuit de zone wordt dit heel goed gemonitord.
Voorzitter:
Naar aanleiding van de laatste betoging werd wel degelijk een verslag opgemaakt. Dit verslag ligt bij
de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambtenaar oefent in volledige onafhankelijkheid zijn
taken uit. Hij zal oordelen of de organisatoren van de betogingen die zich niet aan de afspraken
hebben gehouden zullen gesanctioneerd worden met een boete, een werkstraf of bemiddeling.
Raadslid Philippe Avijn:
Gebruik van steps in de stad: mensen rijden met een vervelende snelheid door het
winkelwandelgebied. Is daar een reglementering omtrent ? Wat met de achtergelaten steps ? Hoe
wordt daarop gereageerd ?
Korpschef:
De steps in de stad is zoals de skateborden. Steps mét een zadel zijn niet toegelaten in de
winkelstraten.
Raadslid Axel Weydts:
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen deelsteps en private steps. De deelsteps kunnen
door iedereen gebruikt worden in het winkelwandelgebied en op de Grote Markt. Deze steps kunnen
tot maximum 6 km/u. Om gebruik te kunnen maken van deze deelsteps moet men een account
aanmaken. Dit account wordt geschrapt indien men continu de reglementering overtreedt.
Raadslid Hannelore Vanhoenacker:
Het zinloos geweld neemt toe. Kan dit beter gemonitord worden en kan daar preventief iets aan
gedaan worden ?
Relatie met de scheepvaartpolitie: er worden allerlei activiteiten georganiseerd met bootjes.
Raadslid Liesbet Maddens:
De Leieboorden te Kortrijk zijn zó mooi heraangelegd. Maar momenteel is daar héél wat overlast tot 3
à 4 uur ’s nachts. Als men daar niet veel gaat patrouilleren wordt deze omgeving geterroriseerd. Ook
op de parking Broel zijn er klachten van drank-en drugmisbruik.
Snelheidsovertredingen: er wordt met gierende banden door het stadscentrum van Kortrijk gereden.
Kan daar op toegezien worden ?
Ter hoogte van het Plein rijden de bromfietsen op het fietspad. Kan daar een verbodsbord voor
bromfietsen geplaatst worden ?
Raadslid Wouter Vermeersch:
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-

Feliciteert de politiediensten voor hun optreden naar aanleiding van de defecte spoorwegoverweg.
Dam 71: de buurtbewoners stellen daar een stijging van de criminaliteit vast. Wat kan voor deze buurt
gedaan worden ?

Korpschef:
Er ligt een actieplan klaar voor een geïntegreerde aanpak aan de Skatebowl en de Leieboorden. De
hotspots worden in kaart gebracht. De problematiek aldaar moet geïntegreerd aangepakt worden.
Bepaalde zaken moeten nog kunnen maar het is een niet evident evenwicht. Zaken die de pan
uitswingen pakt men zeker aan, voor het gebruik van geweld is er een nultolerantie.
Patserbootjes vallen onder een andere wetgeving. Wat op het water gebeurt is voor de
scheepvaartpolitie. Het meten van snelheid op het water is in Vlaanderen nog niet mogelijk, in
Wallonië wél. De politiediensten van VLAS houden wél toezicht.

Besloten zitting
9.

Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

10.

Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen.

11.

Toekennen rente blijvende ongeschiktheid m.b.t. vast weddegedeelte.

12.

Toekennen rente blijvende ongeschiktheid m.b.t. extra wettelijk weddegedeelte.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 27 september 2021.

De politiesecretaris,
Annelies Verplaetse
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Ruth Vandenberghe
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