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Toelichtingsnota zitting politieraad 29 november 2021 

 

Toelichtingsnota 

 

 POLITIERAAD maandag 29 november 2021 om 19.00 uur. 

Zaal Lindelei, Stationsstraat 21/A te 8860 LENDELEDE 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 oktober 2021 wordt zonder opmerkingen goed gekeurd. 

 

2. Ontslag van een politieraadslid. 

Referenties: 

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

twee niveaus; 

- de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019; 

- de beslissing van de politieraad van 25 februari 2019; 

Beschrijving: 

In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019 werd Wouter Allijns verkozen tot 

werkend lid van de politieraad van de politiezone VLAS. 

Op datum van 29 oktober 2021 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van politieraadslid Wouter 

Allijns waarbij hij zijn ontslag indient als politieraadslid. 

Beslissing: 

- kennis te nemen van het ontslag van Wouter Allijns als werkend lid van de politieraad; 

Bijlage: 

- het betreffend schrijven; 

 

3. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid. 

Referenties: 

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

twee niveaus; 

- de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019; 

- de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 15 november 2021; 
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Beschrijving: 

In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 3 januari 2019 werd Wouter Allijns verkozen tot 

werkend lid van de politieraad van de politiezone VLAS. 

In diezelfde zitting werd Wout Maddens aangeduid als zijn opvolger. 

Op datum van 29 oktober 2021 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van politieraadslid Wouter 

Allijns waarbij hij zijn ontslag indient als politieraadslid. 

Op diezelfde dag mocht de zone eveneens een schrijven ontvangen van de opvolger van Wouter Allijns, Wout 

Maddens, waarbij deze laatste laat weten het mandaat van politieraadslid niet te zullen opnemen. 

In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 15 november 2021 werd de kandidatuur van Tiene Castelein 

verkozen verklaard. 

Met een schrijven van 16 november 2021 werd Tiene Castelein opgeroepen als politieraadslid. 

Conform artikel 20bis§1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus legt Tiene Castelein de eed af in handen van de voorzitter. 

Deze eed luidt als volgt: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de 

wetten van het Belgische Volk’. 

Beslissing: 

- kennis te nemen van de melding van Wout Maddens, dat hij als opvolger van Wouter Allijns, het 

mandaat van politieraadslid niet zal opnemen; 

- kennis te nemen van de eedaflegging van Tiene Castelein die vervolgens als titelvoerend 

politieraadslid geïnstalleerd wordt; 

Bijlage: 

- het betreffend schrijven van Wout Maddens; 

 

4. Begroting politiezone VLAS, dienstjaar 2022. 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; 
-  de beslissing van de politieraad van 25 oktober 2021, punt 2; 
- Het verslag van de begrotingscommissie van 10 november 2021; 
- De beslissing van het politiecollege van 10 november 2021, punt 2; 
 
Beschrijving: 
 

De begroting 2022 bouwt verder op de begroting en de begrotingswijziging van 2021.  

I. Betreffende de gewone dienst 
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a) Betreffende de uitgaven gewone dienst: 

 

De totale uitgaven van het eigen en het vorig dienstjaar stijgen van € € 30.085.525 met € 669.572 naar  

€ 30.755.097. 

 

De personeelskosten: 

De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar stijgen van € € 24.553.836 naar 25.183.428 

of met € 629.592.  

 

Voor 2022 is er het budget voorzien om de operationele personeelsleden te laten stijgen tot 261. Hierbij wordt 

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

 

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst 

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

begroting 2022 volgens het Federaal planbureau van 5.10.2021 de volgende overschrijding van de spilindex 

(momenteel 111,53) plaatsvinden in januari 2022. In concreto betekent dit een stijging van de wedden met 2% 

vanaf maart 2022 of een bedrag van € 496.759. 

 

Voor 2022 worden er maaltijdcheques voorzien voor de maanden november en december. Deze zullen pas in 

2023 uitbetaald worden en dit voor een bedrag van € 48.140 

 

In de begroting 2022 is er het saldo van de responsabiliseringsbijdrage van € 141.000 voorzien voor het 

dienstjaar 2021 en het voorschot van € 205.000 voor het dienstjaar 2022 of een totaal van € 346.000 of een  

€ 31.000 meer dan in de begrotingswijziging 2021. 

 

De werkingskosten: 

De werkingskosten verminderen van € 3.218.606 met € 30.987 naar € 3.187.619 door verschillende posten aan 

te passen aan de meest recente gegevens: 

 

- De beheer- en werkingskosten voor informatica zijn gestegen naar € 370.000 door de aankoop van de 

ANPR server met daaraan gekoppeld € 56.000 aan softwarelicenties. 

- De kosten voor beroepsopleiding zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven van € 150.000 net zoals deze 

van de aankoop van basis- en functie-uitrusting (€ 160.000). 

- Voor 2022 zijn er geen huurlasten meer. 

 

De schulduitgaven: 

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

leningen. De totale schuld stijgt met € 70.967 naar € 2.362.750: 

 

In 2022 wordt er € 990.000 geïnvesteerd waarvoor er € 690.000 geleend wordt op 10 jaar. Daarnaast is er een 

overboeking voorzien van € 300.000 vanuit het buitengewoon reservefonds. 

 

b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst: 

De totale ontvangsten van het vorig en het eigen dienstjaar stijgen van € 27.567.982 met € 367.224 naar 

 € 27.935.206 

In het vorig dienstjaar wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van 2021 (na begrotingswijziging) van 

€ 2.822.979 ingeschreven. Ook worden de ontvangsten van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds  

2017 voorzien voor een bedrag gelijk aan dit van 2016 of € 171.403.  

De ontvangsten voor het huidig dienstjaar zijn met € 404.424 gestegen naar € 27.763.803: 



4 

Toelichtingsnota zitting politieraad 29 november 2021 

- De GAS parkeerboetes worden verhoogd naar € 120.000. 

- Er wordt een subsidie NAVAP voorzien van € 260.000 

- De gemeentelijke toelagen stijgen met 2% of € 356.575 naar € 18.185.317 

 

c) Betreffende het resultaat gewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar vermindert naar € - 2.819.891 

Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2021 geteld dat  

€ 2.822.979 bedraagt.  

Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst 2022 van € 3.088 

 

II. Betreffende de buitengewone dienst 

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst: 

De totale uitgaven van de buitengewone dienst bedragen € 990.000 dit verdeeld over de volgende posten:  

 

- Een budget van € 350.000 voor de aankoop van divers informaticamateriaal 

- Er worden 3 fietsen gekocht waarvan 1 elektrisch voor een totaal van € 12.000. 

- Er is een budget van € 313.000 voorzien voor de vernieuwing van het wagenpark met  

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

- Er is € 315.000 voorzien voor de aankoop van divers materiaal en uitrusting waaronder meubilair voor 

de dispatching, materiaal voor het Tares team, 1 Traka kast en koffers met een ademanalysetoestel 

per combi. 

 

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst: 

De totale ontvangsten van het dienstjaar bedragen € 1.005.000 waarvan € 705.000 van het eigen dienstjaar en 

€ 300.000 afkomstig van de overboeking uit het buitengewoon reservefonds. 

 

De totale ontvangsten van het eigen dienstjaar bedragen € 705.000  door de verkoop van enkele oudere 

dienstvoertuigen of moto’s (€ 15.000) en door het aangaan van een lening voor een totaal van € 690.000 op  

10 jaar. Dit voor de jaarlijkse investeringen van € 990.000. 

 

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2021 na begrotingswijziging 

correct ingeschreven en dit voor een bedrag van € 4.556 

 

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

dit nu volledig opgebruikt is.  

 

c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar bedraagt € 15.000 

Dit wordt aangevuld met het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2021 van  

€ 4.556. 

Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2022 van  

€ 19.556 

 

 

In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk 

over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 

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

VLAS, dienstjaar 2022. 

 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2022, als volgt: 

GEWONE DIENST 

  

Totaal gewone uitgaven 30.409.615,00 

Groep 70: personeelskosten 24. 837.946,48 

Groep 71: werkingskosten 3.187.618,95 

Groep 72: overdrachten 21 300,00 

Groep 7X: schuld 2. 362.749,57 

  

Totaal gewone ontvangsten 27.763.802,82 

Groep 60: prestaties 213.500,00 

Groep 61: overdrachten 27.415.085,40 

Groep 62: schuld 135.217,42 

  

Totaal vorige dienstjaren -174.078,49 

  

Totaal overboekingen 0,00 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar -2.819.890,67 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

van het vorig dienstjaar 
2.822.979,04 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

gewone dienst 
3.088,37 
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BUITENGEWONE DIENST 

  

Totaal buitengewone uitgaven 990.000,00 

Groep 91: investeringen 990.000,00 

  

Totaal buitengewone ontvangsten 705.000,00 

Groep 81: investeringen 15 000,00 

Groep 82: schuld 690.000,00 

  

Totaal vorige dienstjaren 0,00 

  

Totaal overboekingen 300.000,00 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar 15.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

van het vorig dienstjaar 
4.555,65 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat  

buitengewone dienst 
19.555,65 

 

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

Bijlage:  

- het verslag van de begrotingscommissie van 10 november 2021; 

- het begrotingsdocument; 

 

5. Mobiliteitscyclus 2022/01. Vacantverklaring van 8 betrekkingen in het operationeel kader. 

Instemmen. 

Referenties: 

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

twee niveaus; 
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- 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 10 november 2021, punt 5; 

Beschrijving: 

De vacatures voor de mobiliteitscyclus 2022-01 moeten begin januari 2022 ingevoerd worden in de HR-MOB. 
Aangezien er geen politieraad plaatsvindt in december, moeten de vacatures al in de raad van november 
goedgekeurd worden door de politieraad. Het resultaat van de mobiliteitscyclus 2021-05 zal op dat moment 
nog niet gekend zijn. Hierdoor zouden we een aantal vacatures openstellen onder voorbehoud. Als de 
vacatures toch kunnen ingevuld worden via de mobiliteitscyclus 2021-05, zullen ze geschrapt worden in de 
mobiliteitscyclus 2022-01. 
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de 
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 8 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2022-01, om 
te evolueren naar 261 operationele effectieven, conform de beslissing van het politiecollege van 20 december 
2019, punt 10.1. 
 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren via de klassieke mobiliteit 
(categorie A van de GPI 73) of de mobiliteitscyclus: 
 

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

‘onder voorbehoud’ 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal ‘onder voorbehoud’ 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal ‘onder voorbehoud’ 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 
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- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek ‘onder voorbehoud’ 

- 1 basiskader voor de afdeling Informatiebeheer/lokaal informatiekruispunt ‘onder voorbehoud’ 

 

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 middenkader voor de afdeling Beleidsondersteuning (OPS Secretariaat en dienstplanning) 

‘onder voorbehoud’ 

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

voorbehoud’ 

- 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher) ‘onder 

voorbehoud’ 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek ‘onder voorbehoud’ 

- 1 basiskader voor de afdeling Informatiebeheer/lokaal informatiekruispunt ‘onder voorbehoud’ 

 

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 Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher) 

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

 

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 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. 
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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 Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher)  

o 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; 
 
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. 7.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

o 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams  

o 2 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. 8.: 
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. 9.: 
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 
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aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum 
van 261 fulltime equivalenten in het operationeel kader; 
 
Art. 10.: 
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. 11.: 
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. 
 

6. Aankoop en levering van 95 wapenlampen. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2021, punt 17; 
 

Beschrijving: 

PZ VLAS wenst te investeren in de aankoop van 95 wapenlampen voor de individuele bewapening.  

Deze lampen zijn compatibel met de individuele bewapening beschikbaar binnen de PZ VLAS. 

Er werden 4 leveranciers verzocht een offerte over te maken voor 95 lampen van het merk Streamlight TLR-1S. 

- Arle BV Losplaats 12 te 5404 NJ UDEN (NL) 
- Raptor Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem 
- Tacticals  Lilain XIII-laan te 9150 Bazel 
- Mounteqshop Kasteelstraat 42 te 8792 Desselgem 

 
 

PZ VLAS ontving van alle 4 de  leveranciers een offerte: 

 Prijsofferte van Arle 18.271 EUR (incl. BTW)  
 Prijsofferte van Raptor 15.303,29 EUR (incl. BTW) 
 Prijsofferte van Tactical 16.489,58 EUR (incl. BTW)  
 Prijsofferte van Mounteqshop 15.187,19 EUR (incl. BTW) 

 

Besluit 

De offerte van Mounteqshop is de economisch meest voordelige offerte met de beste prijs. 

Totaalprijs voor 95 lampen van het merk Streamlight TLR-1S bedraagt 15.187,19 EUR (incl. BTW)  

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/744-51 politiebegroting 2021. 
 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 95 lampen van het merk Streamlight TLR-1S voor 
de prijs van 15.187,19 EUR (incl BTW) en deze opdracht te gunnen aan Mounteqshop Kasteelstraat 42 
te 8792 Desselgem; 

 
Budget: 

15.187,19 (incl. BTW) 
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Politiebegroting 2021 - begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Arle 

- Prijsofferte van Raptor 

- Prijsofferte van Tactical 

- Prijsofferte van Mounteqshop  

 

7. Aankoop van twee fietsen wijk en twee fietsen fietsbrigade  Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42,4°,b en 43; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2021, punt 18; 

 
Beschrijving: 

- Aankoop twee elektrische fietsen voor de afdeling Wijk: 

De politiezone VLAS wenst te investeren in de aankoop van twee elektrische fietsen voor de afdeling Wijk. 

In het voorjaar werden reeds drie elektrische fietsen voor de afdeling Wijk aangekocht. Om technische redenen 

van onderhoud en de technische moeilijkheden bij de uitwisseling van onderdelen werd een offerte gevraagd 

bij dezelfde leverancier van de aankoop in het voorjaar. 

Eind september werd een offerte gevraagd voor twee identieke elektrische fietsen met dezelfde specificaties  

als vorige levering bij Fietsen Marcel Kint BVBA Proosdijstraat 21 te 8500 Kortrijk. 

PZ VLAS ontving een offerte van BVBVA Marcel Kint : 

4.590,01 EUR (incl BTW) voor twee fietsen 

 

- Aankoop twee fietsen voor de fietsbrigade: 

PZ VLAS wenst over te gaan tot de aankoop van twee fietsen voor de fietsbrigade. 

In het voorjaar werden reeds twee fietsen van het merk Santos voor de fietsbrigade aangekocht via de 

raamovereenkomst van PZ ANTWERPEN. De fietsen werden toen voorafgaand aan de aankoop uitvoerig getest 

door de leden van de fietsbrigade tot algemene tevredenheid. 

Alle politiezones kunnen aansluiten bij het raamcontract van PZ ANTWERPEN. Dit betreft raamovereenkomst 

PZA/2020/383 en is geldig tot 31 oktober 2024. Door aan te kopen via een raamovereenkomst zijn eigen 

bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig. 

De raamovereenkomst PZA/2020/383 werd gegund aan de firma INNOBIKE BV Schillingweg 41 te 2153 PL 

Nieuw-Vennep (NL) 

De kostprijs voor deze aankoop bedraagt 8.143,3 EUR (incl 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 uitvoering beschreven in de  offerte. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 2 elektrische fietsen van het merk Marcel Kint en deze 

opdracht te gunnen aan de firma BVBA Marcel Kint Proosdijstraat 21 te 8500 Kortrijk 
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- om in te stemmen met de aankoop en levering van twee fietsen voor de fietsbrigade van PZ VLAS via de 

raamovereenkomst PZA/2021/383 van PZ ANTWERPEN voor het totaalbedrag van 8.143,3 EUR (incl BTW) 

Budget: 

Aankoop twee elektrische fietsen voor de afdeling wijk                                                                                        

4.590,01 EUR (incl BTW)  Politiebegroting 2021 – begrotingsartikel 330/741-51 

Aankoop twee fietsen voor fietsbrigade                                                                                                                        

8.143,3 EUR (incl BTW)  Politiebegroting 2021 – begrotingsartikel 330/741-51 

Bijlage: 

- Prijsofferte Marcel Kint BVBA 

- Offerte twee Santos fietsen 

- Catalogus 

- Specificaties van de fietsen 

 

8. Aankoop en levering van slagbomen en verkeerslichten voor parking +1. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42 §1,4°b.; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2021, punt 19; 
 

Beschrijving: 

In de maand juli 2021 deed zich een ernstig verkeersongeval voor ter hoogte van de inrit naar de parkeergarage 

op de eerste verdieping van het commissariaat in de Minister De Taeyelaan.  Navolgend aan het ongeval werd 

samen met de preventieadviseur en de vakbonden een verbetervoorstel gedaan om de situatie veiliger te 

maken. Eén van de verbetervoorstellen was het herplaatsen van de verkeerslichten in combinatie met 

slagbomen. Om technische redenen werd een offerte gevraagd aan dezelfde firma die in de bouwfase alle 

dataverbindingen en elektriciteitswerken uitvoerde. Dit betreft de firma EEG Oostlaan 5 te 8560 Gullegem. 

Op 5 oktober werd aan de firma EEG verzocht een offerte op te maken voor het plaatsen van drie 

verkeerslichten en drie slagbomen die de inrit naar de parkeergarage voor het auto verkeer alsook voor het 

fietsverkeer op de site veiliger maakt. 

PZ VLAS ontving op 14 oktober  een offerte van de firma EEG voor de gevraagde werken. De offerte omvat het 

plaatsen van drie verkeerslichten en drie slagbomen, het inslijpen van detectielussen, veiligheidslussen, 

bekabeling voor de sturing, drukknoppen voor fietsers en aanpassing van het bord voor de sturing. 

De totaalprijs voor de offerte bedraagt 25.392,22 EUR (incl. BTW). 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van verkeerslichten en slagbomen ter beveiliging van 
de inrit parkeergarage volgens offerte van de firma EEG; 

 
Budget: 

25.392,22 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2021 begrotingsartikel 330/723-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van EEG 

 



9. Aankoop en levering van holsters voor interventie. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1,1°, d, ii; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2021, punt 20; 
 

Beschrijving: 

PZ VLAS wenst te investeren in de aankoop van nieuwe holsters. De huidige holsters zijn meer dan 20 jaar oud 

en voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen en veiligheden. In een eerste fase worden holsters voor de 

leden interventie aangekocht. Voor de rest van het korps worden er middelen voorzien in de begroting van 

2022.  De personeelsleden krijgen de keuze tussen een dijbeenholster of een heupholster. Aan het holster 

werden volgende eisen gesteld : 

-Level 3  qua veiligheden  

-Beschikbaar voor een Glock 17 met of zonder tactische lamp 

-Holster is moduleerbaar tussen heup en dijbeen. 

In onze zoektocht naar een geschikt holster was er maar één merk die aan deze eisen kon voldoen. Dit betreft 

een holster van het merk Safariland. De dealer van dit merk betreft de firma ARLE Losplaats 12 te 5404 NJ te 

UDEN (NL) Het holster betreft een holster van het merk Safariland met productnummer voor de complete set 

7304-8325-411-MS25 

Het holster werd uitvoerig getest door meerdere personen en werd unaniem goed bevonden. 

De maximum prijs per personeelslid voor een complete set voor een dijbeenholster met de mogelijkheid om 

een tactische lamp te gebruiken bedraagt 204,49 Eur (incl BTW). Voor de interventieleden zouden 100 stuks 

aangekocht worden. De totale aankoopprijs zou maximum 20.449 Eur (incl BTW) bedragen. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 100 holsters van het merk Safariland voor de leden 
interventie van PZ VLAS en deze opdracht te gunnen aan de firma ARLE, Losplaats 12 te 5404 NJ te 
UDEN (NL) conform artikel 42, §1,1°, d, ii van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016;   

 
Budget: 

20.449 EUR (incl BTW)  

Politiebegroting 2021 - begrotingsartikel 330/741-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van ARLE BV 

 

10. Renovatie politiepost Lendelede. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2021, punt 21; 

Beschrijving: 

PZ VLAS wenst te investeren in de opfrissing en renovatie van de wijkpost te Lendelede gelegen in de 

Stationsstraat 19 te 8860 Lendelede.  

De raming van de werkzaamheden bedraagt 30.000 EUR (inclusief BTW). 
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De nodige werkzaamheden kunnen opgedeeld worden in 5 posten. 

-Post 1 : Schilderen van buitenschrijnwerk en de muren binnenin het kantoor. 

-Post 2 : Vernieuwen van de airco voor de burelen op gelijkvloers en in de ruimte op de eerste verdieping. 

-Post 3 : Het plaatsen van een douchecel in de sanitaire ruimte op de eerste verdieping 

-Post 4 : Schrijnwerk : Plaatsen van een nieuw verlaagd plafond in de burelen gelijkvloers, het huidige plafond is 

beschadigd door vroegere water insijpeling. 

-Post 5 : Plaatsen van nieuwe verlichting in het verlaagd plafond 

Voor de werkzaamheden zullen drie offertes gevraagd worden aan firma’s die totaalrenovatie doen, het betreft 

volgende firma’s: 

- Renoffice BV Dumolinlaan 1 te 8500 KORTRIJK 

- MENATO Rijksweeg 65 te 8520 KUURNE 

- Renovatief Verbouwen Beversesteenweg 435  te 8800 ROESELARE 

Beslissing: 

- in te stemmen met de renovatie van het wijkkantoor te Lendelede, zoals beschreven in het 

bijgevoegde bestek; 

- er mee in te stemmen dat de middelen geraamd op 30.000 EUR (inclusief BTW) van de begrotingspost 

330/723-51  buitengewone begroting 2021 hiervoor aangewend worden; 

Budget: 

30.000 EUR (incl BTW)  

Politiebegroting 2021 - begrotingsartikel 330/723-51 

Bijlage:  

- Bestek Model 3P: Renovatie wijkpost Lendelede 

 

11. Mondelinge vragen van de raadsleden. 

 

 

Besloten zitting 

12. Overdracht functie politiesecretaris met ingang van 1 januari 2023. Instemmen. 

 

13. Aspirantenmobiliteit 2021-A2. Kennisgeving benoemingen. 

 

14. Opruststelling van een commissaris van politie. Instemmen. 

 

15. Opruststelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen. 

 

Volgende zitting politieraad: maandag 31 januari 2022. 


