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Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 25 oktober 2021 om 19.00 uur 

Gemeenteraadszaal, stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 
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, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, 
Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene: politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris 
 

Verontschuldigd: 

Carine Dewaele: burgemeester Lendelede verontschuldigd voor agendapunt 1; 
Jeroen Dujardin: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 
Jan Viaene: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 
Axel Weydts: politieraadslid 
 

Afwezig: 

Roel Deseyn: politieraadslid 

 

Extra genodigden: 

Christophe Vandecasteele, bijzondere rekenplichtige voor agendapunt 2 

 

Openbare zitting 

 
Conform artikel 25/2 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, wordt aan de leden van de politieraad gevraagd om het punt ‘Aankoop ANPR-
server. Instemmen.’ bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda van huidige zitting van de politieraad. 
 
Volgende raadsleden stemmen in met het toevoegen van dit punt aan de agenda van huidige zitting. 
 
Ruth Vandenberghe, Francis Benoit, Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Philippe Avijn, Nicolas Beugnies, 
Koen Byttebier, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer, Philippe Dejaegher, Bert Deroo, Niels Lybeer, 
Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker en 
Wouter Vermeersch. 
 
Dit punt zal dan behandeld worden als punt 3 van de agenda. 
 

 

. 
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1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 27 september 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Eerste begrotingswijziging politiezone VLAS, dienstjaar 2021. Instemmen. 

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

twee niveaus; 
- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 
- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de  

boekhouding van de lokale politie; 
- de ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 

politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones; 
- het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en 

de politiezones inzake verkeersveiligheid; 
- de beslissing van de politieraad van 30 november 2020, punt 2; 
- het verslag van de begrotingscommissie van 8 oktober 2021; 
- de beslissing van het politiecollege van 8 oktober 2021, punt 16; 
 
Beschrijving: 
 

I. Betreffende de gewone dienst 

 

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst: 

 

De totale uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 29.928.787 met € 156.738 naar € 30.085.525 vooral te 

wijten aan de stijging van de werkingskosten. 

 

De personeelskosten: 

De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar dalen van € 24.633.836 naar € 24.553.836 

of met € 80.000 

 

In de vorige dienstjaren is er een daling van € 135.000: 

- Het saldo van de kosten voor de responsabiliseringsbijdrage van 2020 werd naar aanleiding van de laatste 

voorspelling verminderd naar € 165.000. 

 

In het huidig dienstjaar is er een stijging van € 55.000 : 

- Rekening houdende met de huidige voorschotten die betaald worden voor de responsabiliseringsbijdrage 

van 2021, dient het krediet met € 55.000 verhoogd te worden. 

- In de begroting 2021 was er reeds een overschrijding van de spilindex met daaraan gekoppeld een stijging 

van de wedden met 2% vanaf oktober 2021 voorzien.  

 

De werkingskosten: 

De werkingskosten stijgen van € 2.970.606 met € 248.000 naar € 3.218.606 

- Er is een stijging van de vergoeding voor bij de politie gedetacheerd personeel (€ 115.000) 

- Er is een stijging van de telefoonkosten (€ 17.000) en de beheers- en werkingskosten informatica (€ 80.000) 

- Er is een stijging van de benodigdheden (€ 10.000) door de coronapandemie en de prestaties van derden 

voor de gebouwen (€ 40.000) door het inschakelen van een externe poetsfirma. 

- De huurlasten van de gebouwen dalen (€ 16.000) door de aankoop van de politiepost in Kuurne. 

- De administratieve kosten voor het financieel beheer stijgen (€ 7.000) door de depositokosten voor 
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bedragen boven de € 500.000. 

  

De schuld:  

De schulduitgaven werden aangepast aan de hand van effectieve aflossingstabellen. De  financiële kosten van 

de leningen (interesten) dalen met € 16.561, terwijl de aflossingen stijgen met € 5.299 

b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst: 

De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 27.256.521 met € 311.461 naar € 27.567.982 en dit 

verdeeld over de vorige dienstjaren (€ -154.276) en het huidig dienstjaar (€ 465.737). 

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst 2020 correct ingeschreven voor een 

bedrag van € 5.340.521. De dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage 2020 voor een bedrag van € 190.282 

werd in 2020 zelf uitbetaald waardoor deze in de begrotingswijziging 2021 verlaagd wordt.  

Voor het huidig dienstjaar werden de prestaties betreffende de functie verminderd (- € 63.000) en opgesplitst 

naar de verschillende GAS ontvangsten. Door de coronapandemie zijn vooral de GAS parkeerboetes gedaald 

ten opzichte van 2020 (-€ 30.000) en ten opzichte van 2019 (- € 90.000). De groene stroomcertificaten worden 

voorzien (15.000). 

Ondertussen werden de bedragen voor de verschillende federale toelagen van 2021 gepubliceerd. Via de 

begrotingswijziging worden de voorziene federale toelagen dan ook aangepast aan de gepubliceerde cijfers. De 

grootste wijzigingen hierbij zijn een daling van de federale basistoelage (- € 34.709), een stijging van de 

federale toelage verkeersveiligheid (€ 6.909) en het inboeken van de dotatie voor bepaalde initiatieven  

(€ 28.217). Daarnaast werd de subsidie NAVAP voorzien (€ 200.000) en de dotatie voor de 

responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse overheid (€ 171.403). Ook de terugvordering van de koonkost 

gedetacheerd personeel stijgt (€ 155.000). 

 

c) Betreffende het resultaat gewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar verbetert met € 154.724 naar € - 2.517.542 rekening houdende met 

voorgaande. Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2020 geteld dat  

 € 5.340.521 bedraagt. Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone 

dienst van € 2.822.979. 

 

 

II. Betreffende de buitengewone dienst 

 

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst: 

 

De totale uitgaven van de buitengewone dienst stijgen  met € 55.00  tot € 1.555.000  

 

- Er is een stijging van € 15.000 voor de aankoop van een bijkomende garage bij de politiepost van 

Kuurne. 

- Er wordt bijkomend € 40.000 voorzien voor de herinrichting van de politiepost van Lendelede. 

 

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst: 

 

De totale ontvangsten van het dienstjaar veranderen niet. 

 

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2020 correct ingeschreven voor 

een bedrag van € 244.556. 

 

c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar van - € 185.000 vermindert naar -€ 240.000 
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Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2020 geteld dat € 244.556 bedraagt. 

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

€ 4.556 

Ter zitting geeft Christophe Vandecasteele een toelichting inzake deze eerste begrotingswijziging van de 
politiezone VLAS, dienstjaar 2021. 
 
Raadslid Philippe Dejaegher vraagt of de stijging van de administratieve kosten voor het financieel beheer te 
maken heeft met de negatieve rente boven de 500.000 EUR. 
De bijzondere rekenplichtige antwoordt hierop bevestigend. 
 
Raadslid Hannelore Vanhoenacker: 

- Over de bedragen NAVAP en responsabiliseringsbijdrage spreekt de bijzondere rekenplichtige in termen 
van waarschijnlijkheid. Hoe zeker zijn de bedragen voor 2022 ? 

De bijzondere rekenplichtige: 
- NAVAP: voor de volgende 3 à 4 jaar zal het NAVAP-bedrag berekend worden op wie effectief gebruik 

maakt van het NAVAP-systeem. 
- Responsabiliseringsbijdrage: de eerste voorspellingen waren slecht maar momenteel ziet het er wat 

meer positief uit. Het bedrag dat zal moeten bijgedragen worden blijft moeilijk voorspelbaar. 
 
Raadslid Hannelore Vanhoenacker: 

- Het bedrag van de parkeerboetes is gedaald omwille van Corona. Nu alles zich herneemt, kunt u al een 
stijging van dit bedrag waarnemen ? 

Korpschef: 
- Momenteel hebben we daar nog geen cijfers over, veel heeft te maken met het plaats vinden van 

evenementen. Het bedrag dat volgend jaar zal ingeschreven worden ligt tussen de twee bedragen (geen 
corona – wél corona). 

 
Raadslid Wouter Vermeersch: 

- De personeelskosten dalen met 80.000 EUR nochtans zou er méér personeel worden ingezet. 
- Er is een stijging van 115.000 EUR voor de vergoeding van gedetacheerd personeel. Graag duiding 

hierover. 
- Is het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage niet gelinkt aan het aantal mensen in dienst ? 

 
De bijzonder rekenplichtige: 

- De daling van de personeelskosten heeft enkel te maken met de responsabiliseringsbijdrage. Jaarlijks 
krijgt de zone een update. De bijdrage wordt gebruikt om de uitbetaling van de pensioenen veilig te 
stellen. 

- De stijging van 115.000 EUR voor de vergoeding van gedetacheerd personeel komt er doordat er 1 
bijkomend personeelslid naar de zone werd gedetacheerd           versterking van het korps. 

- Responsabiliseringsbijdrage: is afhankelijk van het aantal personeelsleden, wordt meer positief omdat 
de loonkost in het algemeen stijgt. 

 
 
De Vlaams Belang-fractie zal zich bij de stemming over deze eerste begrotingswijziging onthouden omdat men 
wil dat er méér ingezet wordt op personeel en middelen. 
 
In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk 
over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 
stemmen. 
 
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de eerste begrotingswijziging van 
de politiezone VLAS, dienstjaar 2021, waarvan de uitslag luidt als volgt: 
 
9,6 onthoudingen: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch 
80,66 ja – stemmen:  de overige aanwezige raadsleden 
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Beslissing: 

- om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2021, als 
volgt: 
 

GEWONE DIENST    

    
uitgaven begroting 2021 in + of in - nieuw bedrag 

personeel 24 127 187,70 55 000,00 24 182 187,70 

werkingskosten 2 970 606,16 248 000,00 3 218 606,16 

overdrachten 21 300,00   21 300,00 

schuld 2 303 045,21 -11 262,25 2 291 782,96 

totaal uitgaven 
eigen dienstjaar 

29 422 139,07 291 737,75 29 713 876,82 

    
vorige dienstjaren 506 648,04 -135 000,00 371 648,04 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 

    

TOTALE UITGAVEN  
VAN HET DIENSTJAAR 

29 928 787,11 156 737,75 30 085 524,86 

    

    

    
ontvangsten begroting 2021 in + of in - nieuw bedrag 

prestaties 216 500,00 -63 000,00 153 500,00 

overdrachten 26 541 052,14 529 609,95 27 070 662,09 

schuld 136 089,60 -872,18 135 217,42 

totaal ontvangsten 
eigen dienstjaar  

26 893 641,74 465 737,77 27 359 379,51 

    
vorige dienstjaren 362 879,50 -154 276,55 208 602,95 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 

    

TOTALE ONTVANGSTEN 
VAN HET DIENSTJAAR 

27 256 521,24 311 461,22 27 567 982,46 

    

    
geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen 
jaar)   -2 517 542,40 

geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige 
jaar   5 340 521,44 

geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst   2 822 979,04 

 
 

BUITENGEWONE DIENST    

    
uitgaven begroting 2021 in + of in - nieuw bedrag 

overdrachten 0,00 0,00 0,00 

investeringen 1 500 000,00 55 000,00 1 555 000,00 

schuld 0,00 0,00 0,00 

totaal uitgaven 
eigen dienstjaar 

1 500 000,00 55 000,00 1 555 000,00 
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vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 

    

TOTALE UITGAVEN  
VAN HET DIENSTJAAR 

1 500 000,00 55 000,00 1 555 000,00 

    

    

    
ontvangsten begroting 2021 in + of in - nieuw bedrag 

overdrachten 0,00 0,00 0,00 

investeringen 15 000,00 0,00 15 000,00 

schuld 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

totaal ontvangsten 
eigen dienstjaar  

1 015 000,00 0,00 1 015 000,00 

    
vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 

overboekingen 300 000,00 0,00 300 000,00 

    

TOTALE ONTVANGSTEN 
VAN HET DIENSTJAAR 

1 315 000,00 0,00 1 315 000,00 

    

    
geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen 
jaar)   -240 000,00 

geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige 
jaar   244 555,65 

geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 4 555,65 

 

- deze beslissing zal binnen de gestelde termijnen overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid 

Bijlagen:  

- het verslag begrotingscommissie van 8 oktober 2021; 

- de documenten inzake deze eerste begrotingswijziging; 
 

3. Aankoop nieuwe ANPR-server. Instemmen. 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 meer bepaald artikel 43; 

- De beslissing van het politiecollege van 22 oktober 2021, punt 5; 

Beschrijving: 

Historiek: 

Naar aanleiding van de periode van zware grenscriminaliteit in Zuidwest-Vlaanderen (periode 2010) werd door 

diverse politiezones beslist om te investeren in ANPR camera’s en hiermee een netwerk te gaan uitbouwen onder 

de vorm van een cameraschild. Deze lokale initiatieven werden mee ondersteund door de Gouverneur van W-

VL waarbij de camera’s hun data aan elkaar ter beschikking stelden op een gemeenschappelijke server. Zo werd 

vermeden dat hierdoor verschillende informatie eilanden zouden ontstaan. Deze server, die onder politioneel 

toezicht staat en mee gefinancierd werd door de Gouverneur, waren een belangrijk middel om de ANPR-data te 

gebruiken (Hit’s opvolgen en read bevragen) in de strijd tegen en resulteerden in een grote daling van de 

criminaliteit (zowel grenscriminaliteit als woninginbraken). 
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Pas in 2015 is de Federale Politie gewonnen voor de idee om de diverse provinciale ANPR-servers te gaan 

koppelen tot een nationaal project. Na de aanslagen in Parijs in november 2015, bleek immers dat de daders 

vanuit Parijs naar Brussel vlot konden vluchten over de grens zonder enige (ANPR) camera gepasseerd te zijn. Na 

de aanslagen in Brussel werd er 400 miljoen € voorzien voor de strijd tegen de terreur. Hierdoor kwamen er voor 

de Federale Politie middelen vrij voor ANPR-camera’s op de grensovergangen en op de diverse autowegen. Na 

een lange periode van aanbesteding werd ook deze voor een nationale server en ANPR-databank opgestart. 

Lokale politiezones zouden hun ANPR-camera’s kunnen aansluiten op deze nationale server (AMS). 

Huidige situatie: 

De uitbouw van dit nationale project is door vele factoren vertraagd geweest. De voorziene server capaciteit 

bleek vele malen onvoldoende capaciteit te hebben voor alle camera’s, het politionele datanetwerk zat nog niet 

overal op glasvezel. Hierdoor was er een stop om bijkomende lokale ANPR-camera’s aan te sluiten op het 

nationale netwerk. Er werd een prioriteit gegeven aan de federale camera’s op de autowegen. 

Bijkomend werden door de Vlaamse regering en AWV diverse initiatieven genomen om ook de camera’s  van de 

diverse trajectcontroles op de autowegen en gewestwegen aan te sluiten op deze nationale AMS. Door deze 

technische problemen kunnen/konden vele trajectcontroles niet worden opgestart en staan de lokale 

politiezones met hun ANPR-camera’s in de wacht om aan te sluiten. Om die reden gebruiken vele politiezone 

(waaronder de PZ’s van regio Z-WVL ) nog steeds met hun eigen server. 

Door een recente wetswijziging kunnen de politiezones nu zelf via het raamcontract van Proximus/Traffiroad een 

gelijkaardige lokale AMS-server aankopen en in gebruik nemen. Dit biedt vele voordelen: 

 De consultatie van de data is veel sneller op eigen servers 

 PZ’s met lokale dispatching kunnen de data onmiddellijk gebruiken en zijn niet afhankelijk van 

het CIC om de interventieploegen aan te sturen bij een hit 

 Minder recente camera’s kunnen lokaal nog worden gebruikt, nationaal niet. 

 De software op de server biedt meer mogelijkheden dat nationaal 

 De nationale server valt frequent uit door technische problemen en is bijgevolg niet 

consulteerbaar 

 Er is sedert meer dan 2 jaar een wachtlijst van 1500 tot 2000 camera’s om aangesloten te 

worden op de nationale AMS. De Federale politie kan geen timing geven. 

De huidige ANPR-server van de PZ VLAS (die deel uitmaakt van de provinciale server) wordt technisch beheerd 

door de firma Traxgo (voormalig RIS). Deze firma heeft via een aangetekend schrijven op 28 augustus 2021 

aangegeven dat zij deze ondersteuning wensen te beëindigen op 31 december 2021. Deze server zou tevens 

moeten worden vernieuwd en de technologie is immers niet compatible met nationale AMS-software. Bovendien 

moeten deze servers en databanken niet enkel onder politoneel toezicht staan maar in het beheer van het 

serverpark van de politie. 

Voor de politiezone VLAS is het kunnen opvolgen van de ANPR-data in reële tijd door de eigen dispatching alsook 

onderzoeken uitvoeren voor recherche doeleinden van cruciaal belang in de operationele werking. De PZ VLAS 

kan zich niet permitteren om gedurende weken of maanden de camera’s of de data niet te kunnen aanwenden. 

Voorstel: 

Omwille van het eenzijdig beëindigen van het contract met Traxgo en de situatie van de nationale AMS-server, 

wenst de PZ VLAS wegens hoogdringendheid een eigen lokale ANPR-server aan te kopen en te installeren bij de 

PZ VLAS via het raamcontract met Proximus/Traffiroad waarop de ANPR-camera’s van de PZ VLAS kunnen 

worden aangesloten. Zodra mogelijk voor de federale politie zou de lokale ANPR-server worden gekoppeld met 

de Nationale server zodat opnieuw informatie kan worden gedeeld met andere politiediensten en zones. Diverse 

grote en middelgrote politiezones (Antwerpen, Mechelen, Leuven, Genk,..) opteren ook voor de aankoop van 

een eigen lokale AMS server. 
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De kostprijs voor de aankoop van deze ANPR-server met maximum capaciteit van 50 camera’s bedraagt 

13.987,52€ en 3.299,88€ voor configuratie en projectmanagement (excl. btw). De leveringstermijn van deze 

server bedraagt 2 maand. 

De kostprijs van de recurrente software bedraagt in een eerste fase 46.262,47 € (excl. btw)/per jaar en kan 

oplopen naar mate er meer camera’s aangesloten worden op de server tot 65.356,82 € (excl. btw) /per jaar. 

De PZ vraagt de goedkeuring voor de aankoop van deze server aan de politieraad via het raamcontract van 

Proximus/Traffiroad. 

Ter zitting geeft de korpschef een toelichting over wat supra vermeld staat. 

Raadslid Pieter Soens: 

- De firma zegt het contract op 28 augustus 2021 op. Wat dit zó makkelijk om het contract op te zeggen 

en is daar een vergoeding aan verbonden ? 

- Over hoeveel camera’s gaat het hier precies en hoeveel % zijn daarvan in werking ? 

- Er wordt niet verwezen naar het begrotingsartikel waarop deze aankoop zal gebeuren. 

- Dit is een investering te wijten aan een vertraging op federaal niveau. Welke stappen werden hiervoor 

ondernomen om dit aan te kaarten ? 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- CD&V minister Annelies Verlinden is hier verantwoordelijk voor. 

- In het voorjaar kwam Kortrijk reeds in een storm terecht en heeft het COC een proefproject moeten 

stilleggen. Dit omwille van het niet-politioneel gebruik van ANPR-data. Nu gaat men opnieuw ANPR-

data opslaan. Op welke wettelijke basis gaat men dit doen ? Waar zal deze data opgeslagen worden ? 

- Raadslid Wouter Vermeersch vraagt om de beslissing inzake dit punt uit te stellen tot de volgende 

zitting van de politieraad. 

Raadslid Mohamed Ahouna: 

- In een eerste fase zouden 36 camera’s aangesloten worden, in een tweede fase 58. Wat is de timing ? 

Gaan we hier enkel instemmen over de eerste fase ? 

- Het is niet opportuun om de beslissing over dit punt uit te stellen. 

Raadslid Jeroen Dujardin: 

- Sluit zich aan bij de opmerkingen van de raadsleden Soens en Vermeersch. Doordat het federaal 

niveau nalatig is moet de zone nu zelf investeren. 

- Wat zijn de vooruitzichten en wat is de timing ? 

- Stel dat we beslissen om deze server aan te kopen en op federaal niveau schiet men in gang, kunnen 

we dan de gemaakte kosten recupereren ? 

Korpschef: 

- Het contract met de firma Traxgo is de juridische dienst nog aan het bekijken en de zone is daar nog 

mee in onderhandeling. 

- Timing: de zone is reeds 3 à 4 jaar aan het wachten maar we moeten performant en operationeel 

blijven. 

- Momenteel zijn er een 66 à 70 camera’s aanwezig, deze van PARKO inbegrepen. 

- Wettelijke basis: deze is er altijd geweest voor het politioneel gebruik van data. 

- De server moet in een politionele omgeving staan, in onze gebouwen. Men kan dit eventueel delen. 

- Data voor steden en gemeenten. De server zal krachtig genoeg zijn voor het aanleveren van 

geanonimiseerde gegevens. 

- De recurrente kosten zullen niet kunnen gerecupereerd worden. 

- Indien we nu niet investeren in deze bijkomende server                 geen data meer zolang we niet 

gekoppeld worden met de Nationale AMS-server.  
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Raadslid Pieter Soens: 

- Op heden zijn er 60 à 70 camera’s en u koopt een server aan waarop 50 camera’s kunnen aangesloten 

worden ? 

- Op welke begrotingsartikelen zal deze aankoop gebeuren en heeft dit dan geen invloed op andere 

zaken die men wil aankopen ? 

Raadslid Jeroen Dujardin: 

- Kan er niet samengewerkt worden met andere zones ? Kan dit niet eerst geanalyseerd worden ? 

Waarom niet één grote server aankopen ? 

Korpschef: 

- De firma Traxgo ontwikkelde ook niet meer en zag alles vertrekken omdat de toekomst de Nationale 

AMS-server is. 

- Elke zone zal zijn eigen server aankopen                we zullen niet meer zien wat in de omliggende zone 

gebeurt wat extra administratieve capaciteit is voor bevragingen. 

- Elke zone wil naar de Nationale server maar er komt nooit een duidelijk plan en timing. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Dit is een beslissing met een zware financiële impact 

- Wat heeft de Minister hieromtrent officieel gezegd ?  

- Hebben jullie het federaal niveau gecontacteerd ? 

- Kàn een eventuele samenwerking met andere zones ? 

- Hij stelt nogmaals voor om de beslissing inzake dit punt uit te stellen  

Raadslid Hannelore Vanhoenacker: 

- De firma Traxgo zegt het contract op, kan dit contract niet verlengd worden ? 

- Kan dergelijke server niet aangekocht worden samen met andere zones ? 

Korpschef: 

- Er wordt geen timing meegegeven vanuit het federaal niveau. Eerst worden de camera’s voor 

trajectcontroles aangesloten op de Nationale AMS-server. 

- Hoe lossen de andere zones dit op ? De politiezone Het Houtsche en Tielt hebben een eigen server 

gekocht. De firma Traxgo was actief in Zuid-West-Vlaanderen en elke zone is op zoek naar een 

oplossing. 

- Administratief is het hebben van een eigen server ook méér werk aangezien men opvragingen zal 

moeten doen voor andere zones. 

Raadslid Nawal Magroud: 

- Hoe komt dit pas nu op de politieraad ? 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- De zone heeft in augustus een aangetekend schrijven ontvangen van de firma Traxgo, waarom werd 

deze aankoop dan niet in de politieraad van september geagendeerd ? 

 

Korpschef: 

- Omdat we dachten dat dit issue wel in orde zou komen en we alle pistes nog eens wilden bekijken. 

CD&V-fractie: 
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- Het is niet de bedoeling om de behandeling van dit punt uit te stellen. Maar de firma zet de zone met 

de rug tegen de muur, er moet toch in communicatie gegaan worden met deze firma. Er moet 

gekeken worden hoe het contract in elkaar zit. 

- Bestaat er geen mogelijkheid om het contract bijv. voor 3 maanden te verlengen ?  

Korpschef: 

- Het verlengen van het contract zal een dure zaak zijn. Momenteel betaalt de zone 800 EUR/maand 

aan Traxgo samen met 10 andere zones en dit tot het einde van het jaar. Naarmate er vanaf volgend 

jaar zones afvallen zal deze kostprijs stijgen. 

- De korpschef is meer gewonnen om een eigen server aan te kopen zodat de zone ten allen tijde over 

zijn eigen gegevens beschikt. Het Nationaal AMS-systeem viel ook al uit. 

Raadslid Jeroen Dujardin: 

- Het kàn toch niet dat alle zones apart een server gaan kopen ? Kan het contract met alle zones samen 

niet voor 3 maanden verlengd worden ? 

De bijzondere rekenplichtige: 

- De server zal gekocht worden op het begrotingsartikel 330/742-53: informaticamateriaal. 

- De recurrente kosten op het begrotingsartikel 330/123-13: onderhoudskosten 

Indien de server pas in 2022 wordt geleverd kan deze kost eventueel betaald worden met middelen van het 

dienstjaar 2022. 

De voorzitter legt de nadruk op de urgentie van dit dossier. 

 

De zitting wordt gedurende 15 minuten geschorst. 

 

Raadslid Pieter Soens: 

- De CD&V – fractie is geen voorstander om dit dossier uit te stellen. 

- Het dossier is niet goed voorbereid. 

- De CD&V-fractie zal het punt goed keuren omdat men kiest voor de operationaliteit. 

- Men vraagt een antwoord op de eerder gestelde vragen. 

Raadslid Philippe Avijn: 

- Volgt het standpunt van CD&V, is tegen uitstel en zal het punt goedkeuren. 

Raadslid Jeroen Dujardin: 

- Het dossier staat niet op punt. 

- De N-VA-fractie is tegen uitstel om te beslissen over dit punt. 

- Men wil de veiligheid niet op het spel zetten. 

- Graag tegen de volgende zitting van de politieraad de nodige details: wat is de opzegtermijn ? hoe ver 

staat men op het federale niveau ?  

- N-VA vraagt een officiële in gebrekestelling voor deze flagrante nalatigheid. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- De Vlaams Belang fractie vraagt om de beslissing over dit punt uit te stellen en dan met meer kennis 

van zaken in de politieraad van november te beslissen. 

- Inzake de aankoop zal de Vlaams Belang fractie zich onthouden. 
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Mohamed Ahouna: 

- Heeft er alle vertrouwen in dat de korpschef er alles heeft aan gedaan maar tot geen andere oplossing 

kon komen. 

- Voor zijn fractie is het van belang dat men over de nodige data blijft beschikken. 

- Men wil geen uitstel en men zal het dossier goed keuren. 

Raadslid Nawal Magroud: 

- Is tegen het uitstellen van dit dossier. 

- Zal de aankoop goedkeuren omwille van de veiligheid. 

De korpschef is niet tevreden met deze werkwijze maar dit komt door de afhankelijkheid van de partners die 

geen timing kunnen geven en de garantie op gegevens. 

Alle vragen zullen de volgende zitting hernomen worden. 

 

Er wordt overgegaan tot de stemming waarbij aan de raadsleden gevraagd wordt of men wil dat de beslissing 

over de aankoop van deze ANPR-server uitgesteld wordt. Aan deze stemming nemen 22 raadsleden deel en de 

uitslag luidt als volgt: 

Ja-stemmen    2: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch 

Neen stemmen  20: de overige raadsleden 

 

Er wordt overgegaan tot de stemming inzake de aankoop van deze ANPR-server. Aan deze stemming nemen 22 

raadsleden deel en de uitslag luidt als volgt: 

Onthoudingen    2: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch 

Ja-stemmen  22: de overige raadsleden 

Beslissing: 

- in te stemmen met: 

o De aankoop van een ANPR-server via het raamcontract Proximus/Traffiroad voor het bedrag 

van 13.987,52€ (excl. Btw) 16.924,89 € (incl. btw) 

o De configuratie en projectmangement van deze server voor het bedrag van 3.299,88€ (excl. 

btw) 3.992,85 € (incl. btw) 

o de recurrente software kosten in een eerste fase 46.262,47 € (excl. btw)/per jaar 55.977,5 € 

(incl. btw) 

Budget: 

o De aankoop van een ANPR-server: 13.987,52€ (excl. btw) 16.924,89 € (incl. btw) 

Politiebegroting – dienstjaar 2021 – begrotingsartikel 330/742-53 

o De configuratie en projectmangement: 3.299,88€ (excl. btw) 3.992,85 € (incl. btw) 

Politiebegroting – dienstjaar 2021 – begrotingsartikel 330/742-53 

o de recurrente software kosten in een eerste fase 46.262,47 € (excl. btw)/per jaar 55.977,5 € (incl btw) 

Politiebegroting – dienstjaar 2021 en volgende – begrotingsartikel 330/123-13 

Bijlage: 

- de betreffende offerte; 
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4. Mobiliteitscyclus 2021/05. Vacantverklaring van 17 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 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; 

- 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 8 oktober 2021, punt 3; 

Beschrijving: 

Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de 
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 17 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2021-05, 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 (adjunct-

afdelingshoofd) 

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

- 1 middenkader voor de afdeling Beleidsondersteuning (OPS Secretariaat en dienstplanning) 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/local computercrime unit 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/hondenteam 
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- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal 

- 5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek 

- 1 basiskader voor de afdeling Informatiebeheer/lokaal informatiekruispunt 

 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Tijdens de vorige zitting van de politieraad werden ook heel wat plaatsen opengesteld. Nu opnieuw 17 

plaatsen, is er dan zoveel uitstroom ? 

Korpschef: 

- De reden dat zoveel plaatsen opengesteld worden is een mix van volgende factoren: 

o Er wordt geanticipeerd op mensen die met pensioen gaan. 

o Er gaan mensen weg uit de zone. 

o Er is de klassieke mobiliteitscyclus en de aspiranten mobiliteit, deze laatste gaat slechts twee maal 

per jaar door. 

 

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 (adjunct-

afdelingshoofd) 

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

- 1 middenkader voor de afdeling Beleidsondersteuning (OPS Secretariaat en dienstplanning) 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/local computercrime unit 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/hondenteam 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher) 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher) 

- 5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek 

- 1 basiskader voor de afdeling Informatiebeheer/lokaal informatiekruispunt 

 

Art. 2.: 
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.3.: 
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/local computercrime unit 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/hondenteam 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher) 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher) 
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Art.4.: 
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.5.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

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

afdelingshoofd) 

o 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. 6.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

o 1 middenkader voor de afdeling Beleidsondersteuning (OPS Secretariaat en dienstplanning) 

 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- HCP Devid CAMERLYNCK, beleidsofficier; 
- HINP Ferdinand DEPYPERE, afdeling Personeel; 
- 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:  

o 1 middenkader 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. 8.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

o 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/hondenteam 
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Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- HCP Devid CAMERLYNCK, beleidsofficier; 
- 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:  

o 1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher)  

o 2 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; 
 
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:  

o 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams  

o 5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

o 1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek 

 

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; 
- CP Thomas JOOS, 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:  

o 1 basiskader 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; 
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- 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:  

o 1 basiskader voor de afdeling Informatiebeheer/lokaal informatiekruispunt 

 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Koen DEROUS, afdelingshoofd Informatiebeheer; 
- HINP Stefaan VANDOMMELE, teamchef LIK; 
- 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.: 
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. 14.: 
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. 15.: 
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. Mondelinge vragen raadsleden. 

Raadslid Pieter Soens: 

- Zal de komst van het detentiehuis voor bijkomende werkdruk zorgen voor de politiezone ? 

Korpschef: 

- Hij heeft ook kennis genomen van de komst van het detentiehuis en er zal een analyse gemaakt 

worden van wat de impact is op de zone. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Wanneer is er een officiële communicatie geweest naar het politiecollege inzake de komst van het 

detentiehuis ? 

- Voor welke delinquenten is dit detentiehuis bestemd ? 

- Hebben jullie een zicht op het type centrum ? 

- Zullen er camera’s geplaatst worden ? 

- Hoe zit het met de privacy van de bewoners ? 

- Hebben jullie inspraak gehad ? 

- Welke communicatie is er geweest ? 
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Korpschef: 

- Hij is ook recent ingelicht en zal bovenvermelde vragen ook moeten stellen. 

 

De voorzitter meldt dat er morgenavond een infovergadering plaats heeft inzake de komst van het 

detentiehuis. 

 

Besloten zitting 

6. Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval m.b.t. het vast 

weddegedeelte. 

 

7. Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval m.b.t. het 

extra-wettelijk weddegedeelte. 

 

8. Mobiliteitscyclus 2021/03. Kennisgeving van benoemingen. 

 
9. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

10. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

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

 

De politiesecretaris, De voorzitter 

Annelies Verplaetse Ruth Vandenberghe 


