
 

Verslag zitting politieraad 28/03/2022 1 

 

Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 28 maart 2022 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, Philippe Avijn, Koen Byttebier, Tiene Castelein, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer, 
Philippe Dejaegher, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, 
Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene, Axel Weydts: politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris; 
 

Verontschuldigd: 

Francis Benoit: burgemeester Kuurne verontschuldigd voor agendapunt 1; 
Nicolas Beugnies: politieraadslid; 
Roel Deseyn: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 11, 12, 13, 14; 
Nawal Maghroud: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 
 

 

Extra genodigden: 

Adv. Hilde Wylin, strategisch analiste voor agendapunt 8 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 31 januari 2022, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

2. Mobiliteitscyclus 2022/02. Vacantverklaring van 9 betrekkingen in het operationeel kader en 3 

betrekkingen in het administratief en logistiek 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; 

- 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;  
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- het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

- het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 

verzekeren; 

- het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten; 

- het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiedienst, afgekort UBPOL; 

- de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 

inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen, 

houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe 

werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 

betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

- 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 de politieraad van 28 juni 2021, punt 3, waarbij het administratief en logistiek kader 

werd gewijzigd; 

- de beslissing van de politieraad 27 september 2021, punt 3; 

- de beslissing van het politiecollege van 10 december 2021, punt 10; 

- de beslissing van het politiecollege van 14 januari 2022, punt 3; 

- de beslissing van het politiecollege van 25 februari 2022, punt 4; 

- de beslissing van het politiecollege van 11 maart 2022, punt 4;  

 

Beschrijving: 

In het politiecollege van 10 december 2021 werd aangetoond dat bepaalde fenomenen enorm zijn 
toegenomen waardoor er in bepaalde afdelingen dringende nood is aan extra personeel. Er werd eveneens 
mee ingestemd om de invulling van het kader uit te breiden naar 271 personeelsleden. 
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de 
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 10 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2022-02, om 
te evolueren naar 271 operationele effectieven. 
 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren in het operationeel kader: 
 

- 1 officierenkader (commissaris of hoofdcommissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

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

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Logistiek – afdelingshoofd 

- 1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/ Dispatching en onthaal – dispatcher 

- 2 basiskaders voor de afdeling Interventie/ Teams 

- 2 basiskaders voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/ Tares 
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- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kortrijk 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kuurne 

 

De plaatsen die werden opengesteld via dringende werving  in de zitting van de politieraad van 27 september 

2021, punt 3, dienen vacant te worden gesteld in de eerstvolgende mobiliteitscyclus. Volgende plaatsen 

worden bijgevolg vacant gesteld in het logistiek en administratief kader: 

 

- 1 jurist (niveau A – klasse 1) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

- 1 maatschappelijk assistent (niveau B) voor de afdeling Sociale politie 

- 1 assistent (niveau C) voor de afdeling Logistiek 

 
Korpschef: 
 
Initieel werd voorgesteld om ook 2 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Interventie/teams vacant te 
verklaren. Maar tijdens de vorige zitting van de politieraad werden in het kader van de mobiliteitscyclus 
2022/A1, 15 betrekkingen vacant verklaard via de aspirantenmobiliteit. Momenteel zijn er zelfs 16 kandidaten 
die gesolliciteerd hebben om bij de politiezone VLAS te komen werken. 
Het open stellen van 2 betrekkingen in het basiskader voor de afdeling Interventie/teams is niet nodig en 
vanuit de zone wordt voorgesteld om deze betrekkingen te schrappen. 
 
Raadslid Axel Weydts: 
- Blij te horen dat de aspirantenmobiliteit zo een succes is. 
- Wordt er getoetst waarom men kiest om naar de politiezone VLAS te gaan ? Indien men de reden kent kan 

men daarmee rekening houden. 
 
Raadslid Wouter Vermeersch: 
- Voor het operationeel kader onderscheidt men allerlei normen: 

o KUL-norm: 241 
o HOC: 251 
o Minimale norm: 261 
o Formatie: 271 

 
Welke norm is hier van toepassing ? Wordt er effectief naar de norm van 271 gestreefd ? 
De Vlaams Belang fractie steunt deze beslissing enorm en is daar zéér tevreden over. 
 
Korpschef: 
- Het systeem van de aspirantenmobiliteit loopt ten einde. In de toekomst (als alles verloopt naar wens) : 

testen bij de federale politie          brevet behalen        intake gesprek bij een zone          aanvaard door deze 
zone            opleiding volgen in politieschool              aan de slag in zone. 

- Er werd in de zone een persoon aangeduid om de PR te verzorgen. Dit heeft duidelijk vruchten 
afgeworpen. 

- De zone is aanwezig op lokale events. 
- We leren veel uit het doen van exitgesprekken. Wat is goed ? Waar moeten we meer op inzetten ? 
- De zone streeft naar een bezetting van het operationeel kader van 271 en dit tegen het eind van 2022. 
 
Raadslid Wouter Vermeersch: 
Regelmatig worden de cijfers opgevraagd inzake de bezetting van het operationeel kader. Meestal is dit aantal 
tussen de 245 – 250 personeelsleden. Zal het lukken om nog 18 personeelsleden bij aan te werven tegen eind 
dit jaar ? 
 
Korpschef: 
- In het najaar komen er al 15 personeelsleden bij via de aspirantenmobiliteit. Ondertussen vervoegen er 

nog nieuwe personeelsleden de zone. Het is inderdaad de ambitie om tegen eind 2022 met 271 
operationele personeelsleden te zijn. 
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Beslissing: 

- om in te stemmen met de hier onder vermelde artikelen: 
 

Art. 1.: 
 

In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren: 
 
- 1 officierenkader (commissaris of hoofdcommissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

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

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Logistiek – afdelingshoofd 

- 1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/ Dispatching en onthaal – dispatcher 

- 2 basiskaders voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/ Tares 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kortrijk 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kuurne 

 
In het administratief en logistiek kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te 
verklaren: 
 

- 1 jurist (niveau A – klasse 1) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

- 1 maatschappelijk assistent (niveau B) voor de afdeling Sociale politie 

- 1 assistent (niveau C) voor de afdeling Logistiek 

 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2022/02); 

 
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 basiskader voor de afdeling Interventie/ Dispatching en onthaal – dispatcher 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kortrijk 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kuurne 

Art.5.: 
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit 
gekozen: 

 
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie; 
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol; 
 

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

 1 officierenkader (commissaris of hoofdcommissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

 
Voorzitter: 
- HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS; 

 
Leden: 
- HCP Curd NEYRINCK, korpschef van de politiezone RIHo; 
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- HCP Philippe CAESTECKER, korpschef van de politiezone Oostende; 
- 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 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Mobiliteit - afdelingshoofd 

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Logistiek – afdelingshoofd 

 
Voorzitter: 
- HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS; 

 
Leden: 
- HCP Devid CAMERLYNCK, beleidsofficier; 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten; 
- 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 Beleid bestuurlijke politie 

 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Koen MONSEREZ, adjunct- afdelingshoofd Beleid bestuurlijke politie; 
- 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. 9.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

 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. 10.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

  2 basiskaders voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/ Tares 
 

Voorzitter: 
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- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en gerechtelijke steun; 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art. 11.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

  1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kortrijk 

 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kuurne 

 
 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Kris CREPEL, afdelingshoofd Wijkwerking; 
- HINP Kristof DE WAEGENAERE, teamchef wijk Kuurne; 
- 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 juriste (niveau A – klasse 1) voor de afdeling Beleidsondersteuning 

 

Voorzitter: 
- HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel; 
- Adviseur Valerie EVERAERT, juriste; 
- Consulent Cathy DE COCQUEAUX DES MOTTES, afdeling Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art. 13.: 
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

  1 maatschappelijk assistent (niveau B) voor de afdeling Sociale politie 

 

Voorzitter: 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel, aangeduid door de korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Isabelle DEGRAEVE, afdelingshoofd Sociale politie; 
- HINP Paul VERHAEGHE, afdeling Sociale politie; 
- Consulent Cathy DE COCQUEAUX DES MOTTES, afdeling Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art. 14.: 
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De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen voor het aanduiden van:  

  1 assistent (niveau C) voor de afdeling Logistiek 

 

Voorzitter: 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel, aangeduid door de korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Peter HOLVOET, afdelingshoofd Logistiek; 
- Consulent Cathy DE COCQUEAUX DES MOTTES, afdeling Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.15.: 
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek binnen de 
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante 
betrekkingen tot een maximum van 271 fulltime equivalenten in het operationeel kader; 

 
Art.16.: 
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende 
cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van 
de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa; 
 

Art.17.: 
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in 
het raam van de mobiliteit, wordt voor de betrekking in het officierenkader en in het administratief en logistiek 
kader geen mobiliteitsreserve aangelegd. 
 

 

3. Aankoop 15 Astrid radio's via raamcontract. Instemmen. 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43; 

- De raamovereenkomst van Astrid CD-MP-OO-60; 

- De beslissing van het politiecollege van 11 februari 2022, punt 2; 

 

Beschrijving: 

Beslist met eenparigheid van stemmen: 

PZ VLAS wenst over te gaan tot de aankoop van 15 Astrid radio’s Sepura SC2120. De Astrid radio’s worden 

gebruikt voor de communicatie tussen de ploegen op het terrein en de dispatching. Voor deze aankoop kan de 

zone aansluiten bij de raamovereenkomst van Astrid CD-MP-OO-60. Deze raamovereenkomst werd gegund aan 

de firma Abion Oostjachtpark 18 te 9100 SINT-NIKLAAS en is geldig tot 31 december 2022. PZ VLAS ontving op 

27 januari 2022 een offerte hiervoor. 

De lokale politiezones kunnen aansluiten bij het federaal raamcontract van Astrid CD-MP-OO-60 waardoor 

eigen bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig zijn. 

De aankoopprijs bedraagt 12.312,23 EUR (inclusief BTW) en kan betaald worden met de middelen die voorzien 

zijn op het begrotingsartikel 330/744-51 van het dienstjaar2022. 

Beslissing: 
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- om in te stemmen met de aankoop van 15 Astrid radio’s via de raamovereenkomst CD-MP-OO-60 voor 

het totaalbedrag van 12.312,23 EUR (incl BTW) en deze opdracht te gunnen aan de firma Abion, 

Oostjachtpark 18 te 9100 SINT-NIKLAAS, volgens hun offerte; 

Budget: 

12.312,23 EUR (inclusief BTW) Politiebegroting dienstjaar 2022 artikelnummer 330/744-51. 

Bijlage:  

- Offerte Abion. 

 

4. Aankoop 60 schermen en 40 pc's via raamcontract. Instemmen. 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43; 

- De raamovereenkomst FORCMS-AIT-121-1; 

- De raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad Brugge; 

- De beslissing van het politiecollege van 11 februari 2022, punt 3; 

 

Beschrijving: 

De politiezone Vlas wenst te investeren in de aankoop van 60 schermen en 40 vaste pc’s voor gebruik binnen 

de verschillende afdelingen van de zone. Jaarlijks worden een aantal schermen en pc’s vervangen. 

De politiezones kunnen aansluiten bij raamovereenkomsten waardoor geen eigen bestekken of 

aanbestedingen dienen opgemaakt te worden. 

De raamovereenkomst FORCMS-AIT-121-1 werd toegewezen aan de firma Priminfo Rue du Grand Champ 8 te 

5380 NOVILLE-LES-BOIS. Volgens de raamovereenkomst kosten de schermen AOC 24P2Q per stuk 128,605 EUR 

(incl BTW). Voor 60 stuks bedraagt de totaalprijs 9.336,72 EUR (incl BTW). De technische eigenschappen zijn 

opgenomen in de bijlage. 

De raamovereenkomst ICT van de stad Brugge Perceel 1, hardware werd toegewezen aan de firma : 

RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen. De zone ontving een offerte van RealDolmen voor de 

aankoop van 40 vaste PC’s  voor de prijs van  26.601,12 EUR (incl. BTW). De technische eigenschappen zijn 

opgenomen in de bijlage. 

In totaal bedraagt de investering voor de schermen en de vaste pc’s samen  35.937,84 EUR (incl BTW). De 

uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/742-53 begroting 2022. 

Beslissing:  

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 60 schermen via de raamovereenkomst FORCMS-

AIT-121-1 voor een bedrag van 9.336,72 EUR (incl BTW).; 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 40 vaste PC via de raamovereenkomst ICT 2019-

2024 van de stad Brugge voor een bedrag van 26.601,12 EUR (incl. BTW);  

Budget: 

9.336,72 EUR + 26.601,12 EUR = 35.937,84 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022  - begrotingsartikel 330/742-53 

Bijlage: 

- Raamcontract FORCMS-AIT-121-1. 

- Offerte Real Dolmen. 
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5. Aankoop twee ballistische schilden. Instemmen. 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- De beslissing van het politiecollege van 11 maart 2022, punt 9; 
 

Beschrijving: 

PZ Vlas beschikte in het verleden over twee ballistische schilden. De uiterste gebruiksdatum van beide schilden 

is verstreken en kunnen dus niet meer gebruikt worden. 

Recent werd binnen  PZ Vlas het Tares team opgericht die opgeleid is in de GPI81 technieken. Voor hun 

dagelijkse werking is er nood aan twee ballistische schilden die bescherming bieden tegen bepaalde handvuur -

en oorlogswapens. De gewenste beschermingsgraad is NIJ Level III (Protection 7,62x39 en AK 47 MSC). 

Op 31/01 werden 3 leveranciers verzocht een offerte over te maken voor twee ballistische schilden die voldoen 

aan de eisen gesteld in de offertvraag. 

- COBBS Belux BV Zandstraat 80 te 2860 Sint-Katelijne-Waver 
- Pro Centrum De Waal 5 te 5684 PH Best (NL) 
- A6 LE Building Havenlaan 108-110 te 1000 Brussel 

 
PZ VLAS ontving van de 2 leveranciers een offerte: 

- De firma COBBS kon niet voldoen aan de technische vereisten en diende geen offerte in. 
- Prijsofferte van Pro Centrum  voor 6.267,8 EUR (incl. BTW) voor twee ballistische schilden. 
- Prijsofferte van A6LE voor 8.413,13 EUR (incl. BTW) voor twee ballistische schilden. 

 

Besluit 

De leverancier Pro Centrum heeft de beste prijs. 

Totaalprijs voor twee ballistische schilden van het van het merk TenCate CX-400 TL 450x800 met volgende 

beschermingsklasse : NIJ 0108.01  7,62x51 M80 (NIJIII) en 7,62x39 PS BALL (MSC) bedraagt 3.267,8 EUR (incl. 

BTW)  

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

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van twee ballistische schilden van het merk TenCate 
volgens de prijsofferte van de firma Pro Centrum; 

 
Budget: 

6.267,8 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2021 - begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlage:  

- Mail firma COBBS 

- Prijsofferte van Pro Centrum 

- Prijsofferte van A6 LE 

- Technische details voor offerte 
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6. Aankoop 14 koffers voor ademtesttoestellen. Instemmen. 

Referenties: 

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

- De raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 voor de aankoop en het onderhoud van 

draagbare elektronische ademanalyse- en ademtesttoestellen voor de geïntegreerde politie; 

- De beslissing van het politiecollege van 11 maart 2022, punt 10; 

Beschrijving: 

De toestellen voor de controle van het alcoholgebruik in het verkeer worden dagelijks gebruikt door de 

interventieploegen en de verkeerspolitie. Elke combi is uitgerust met een los ademtest toestel. Bij het afleggen 

van een positieve ademtest door een bestuurder dient de verdere afhandeling ten burele te gebeuren. Het 

ademtest toestel moet  in een koffer met printer  geplaatst te worden teneinde de resultaten uit te printen om 

als bijlage bij het proces-verbaal te kunnen voegen. Door de koffers met printer aan te kopen kan de 

administratie op het terrein uitgevoerd worden. Dit betekent een grote tijdswinst voor de ploegen op het 

terrein.  

De politiezone Vlas wenst over te gaan tot de aankoop van 14 koffers met printer voor ademtest toestellen uit 

Post 3  : 

 Totaal prijs koffer per stuk : 2.911,71 EUR (incl BTW) 

Koffer bevat printer, toetsenbord en ID kaartlezer. 

o Transportkoffer: 2093,08 EUR (incl BTW) 

o Printer: 553,63 EUR (incl BTW) 

o Toetsenbord: 46,47 EUR (incl BTW) 

o ID kaartlezer 218,52 EUR (incl BTW)  

 

 Kabel 12 V voor koffer - prijs per stuk 35,28 EUR (incl BTW) 

De totale kostprijs voor de aankoop van 14 koffers en 14 opladers  bedraagt 41.257,86 EUR (incl. BTW) en kan 

betaald worden met de middelen voorzien op het begrotingsartikel 330/744-51 van het dienstjaar 2022. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop van 14 koffers voor ademtest toestellen en 14 opladers via het 

raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 223  en deze opdracht te gunnen aan de firma Dräger 

Safety Belgium NV, Heide 10 te 1780 Wemmel volgens de bijgevoegde prijslijst; 

Budget: 

41.257,86 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting dienstjaar 2022 - artikelnummer 330/744-51 

Bijlage:  

- Raamcontract Procurement 2016 R3 223 met prijsherziening voor 2022 

 

 

7. Aankoop 3 Tasers voor GPI 81 team. Instemmen. 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42§1,1°d)ii); 
- De beslissing van het politiecollege van 11 maart 2022, punt 11; 
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Beschrijving: 

De PZ VLAS beschikt sinds 1 januari 2022 over een officieel erkend en gebrevetteerd lokaal bijzonder 

bijstandsteam GPI81 conform de omzendbrief GPI81 van 21 juli 2014. Het TARES-team (zoals het team heet) 

bestaat uit 10 FTE’s en ressorteert in het organigram onder de afdeling REG (Recherche en Gerechtelijke 

steun). Het TARES-team heeft 4 prioritaire opdrachten : 

- Bijstandsfunctie als SRT (Snel Respons Team) voor de reguliere interventieploegen op het terrein. 
Het TARES-team wordt in bijstand gestuurd bij elke interventie waarbij er een potentieel risico/gevaar is voor   
de aantasting van de fysieke integriteit van burgers en/of collega’s en/of waaraan een bepaald (bijzonder)     
risico gekoppeld is. 
 
- Werken op prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan, aanpak van drugscriminaliteit en druggerelateerde 

overlast, woninginbraken en bestuurlijke handhaving, aanpak van overlastfenomenen die de openbare 
veiligheid in het gedrang brengen. 

 
- Korpsbrede bijstandsfunctie conform de omzendbrief GPI 81 

-Vormen van noodploeg bij Fort Chabrol en Gijzelingen 
-Tussenkomsten bij verschansingen waarbij één of meerdere personen zich weigeren over te    
geven aan de politiediensten 
-Arrestaties met een verhoogd (bijzonder) risico 
-Uitvoeren van versterkte huiszoekingen 
-Tussenkomsten in beperkte ruimtes (celprocedure) 
-Bewaking + overbrenging gevangenen cat. 2 
-Bescherming van transporten met een bijzonder risico 
-Controles van gevaarlijke personen 
-Onderscheppen van voertuigen met het oog op arestatie 
-Nabije bescherming van VIP’s 
 

- Training en opleiding 
 

Bij de uitvoering van hun opdrachten wordt het TARES-team dus in hoofdzaak ingezet als bijstandsploeg bij 

incidenten met een verhoogd/bijzonder risico teneinde verwondingen bij collega’s/burgers en finaal ook 

verdachten tot een minimum te beperken door het toepassen van bijzondere technieken en de inzet van 

bijzondere middelen cfr de omzendbrief GPI81.  

De aankoop van de Taser (stroomstootwapen/SSW) is zo’n bijzonder middel en moet in het licht van deze 

tussenkomsten gezien worden : 

 Het stroomstootwapen is een less-lethal (minder letaal) wapen. Het gebruik ervan maakt het mogelijk 
om in bepaalde gevallen (in hoofdzaak de gevallen die men in het politiejargon situaties van niv. 2 
heet, nl incidenten met een bijzondere risicograad van gevaar of geweld) beter te beatwoorden aan 
het proportionaliteitsbeginsel inzake het gebruik van geweld. Het is maw een vallabel alternatief voor 
het gebruik van het (letale) vuurwapen. 

 Uit verschillende testen die reeds werden uitgevoerd door de overheid in binnen-en buitenland is 
gebleken dat het simpele vertoon van dit wapen en de dreiging met het gebruik ervan een zeer 
ontradend effect hebben, waardoor het effectieve gebruik van geweld door de politiediensten kan 
worden vermeden. 

 Uit de risicoanalyse van ANPA (in opdracht van de minister van binnenlandse zaken) is gebleken dat 
het stroomstootwapen omwille van zijn ‘neuromuscular incapacitation’ bijna onontbeerlijk is bij de 
uitvoering van enkele welbepaalde opdrachten, : 

o Het zonder nadelige effecten  neutraliseren van patiënten met excited delirium of in acute 
psychose 

o De opdrachten niv 2/GPI81 
 Het stroomstootwapen kan immers als bijzonder middel ingezet worden in 

levensbedreigende situaties door een (lokaal) bijzonder bijstandsteam. 
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De PZ VLAS deed op 04/10/2021 via een brief van het politiecollege een officiële aanvraag bij de minister van 

binnenlandse zaken tot het bekomen van een machtiging tot het verwerven en voorhanden hebben van een 

stroomstootwapen (SSW) als bijzondere bewapening. Op 29/10/2021 kreeg de zone van de minister van 

binnenlandse zaken een officiële machtiging voor het verwerven en het voorhanden hebben van een 

stroomstootwapen (SSW) voor het lokaal bijzonder bijstandsteam GPI81 TARES. 

Gezien er slechts één leverancier is voor een Taser met toebehoren werd een offerte gevraagd voor drie Tasers 

met toebehoren van het type Taser 7 Handle High visibility (green laser), class 2 aan de firma Axon Public 

Safety Germany SE Hugo Junkersstrasse 3 te 60386 Frankfurt am Main (D) 

PZ VLAS ontving van de leverancier Axon een offerte: 

Prijsofferte van Axon voor drie Tasers met toebehoren voor een bedrag van 17.894,67 EUR (incl. BTW)  
 
Besluit 

Totaalprijs voor de aankoop van drie Tasers bedraagt 17.894,67 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 drie Tasers met toebehoren bij de firma Axon  
volgens hun prijsofferte; 

 
Budget: 

17.894,67 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2021 begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Axon met details van het toebehoren. 

 

 

8. De criminaliteitscijfers 2021, politiezone VLAS. Kennisgeving. 

Raadslid Pieter Soens is misnoegd omdat hij de criminaliteitscijfers niet op voorhand heeft ontvangen. Hij is 

geen beroepspoliticus maar wil graag zijn werk goed en correct doen. 

Raadslid Wouter Vermeersch, sluit zich aan bij de opmerkingen van raadslid Pieter Soens. Er is nog zoiets als 

politieke deontologie. 

Strategisch analiste Hilde Wylin geeft een toelichting inzake de criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 

2021. Cijfers gevoegd in bijlage van dit verslag. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Is het de ambitie om volgend jaar opnieuw op deze manier te werken ? Vrijdag pers – maandag cijfers 

op de politieraad. Het is ooit anders geweest. 

- Vlaams Belang deelt de bezorgdheid van de CD&V fractie. De twee CD&V - burgemeesters zouden niet 

in kennis zijn van de criminaliteitscijfers, enkel de burgemeester van Kortrijk. 

- Hoe zit het met de ophelderingsgraad ? 

- Het aantal aanrandingen en verkrachtingen stijgt, daar wordt niets over vermeld in de persnota. 

- Graag de criminaliteitscijfers krijgen in dezelfde format zodat vergelijken mogelijk is. 

- De criminaliteitscijfers op basis van nationaliteit hebben we reeds ontvangen. De vreemde 

nationaliteiten zijn oververtegenwoordigd. 
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- De Vlaams Belang fractie deelt het optimisme inzake de criminaliteitscijfers niet. Het aantal criminele 

feiten stijgt met 18%, dit is een zorgwekkende evolutie.  

- Als men de corona PV’s buiten beschouwing laat is van een daling nog maar weinig te merken. 

- De persoonsgebonden feiten stijgen. Wat zijn persoonsgebonden feiten ? 

- De eigendomsdelicten dalen. Dat is normaal. Omwille van oa. het telewerk zijn de mensen meer thuis. 

- De diefstallen uit voertuigen stijgen. Welke preventiecampagnes ? 

- Het aantal fietsdiefstallen stijgt. De inzet van camera’s loont niet ? 

- Werpt de inzet van de lokfietsen zijn vruchten af ? 

- Het aantal gevallen van zakkenrollerij en diefstallen met geweld stijgt enorm. 

- Conclusie:  

o Méér blauw op straat = zéér positief. 

o De werklast verminderen van de wijkinspecteurs door digitalisering. 

Raadslid Jeroen Dujardin. 

- De cijfers in het algemeen dalen sterk. 

- De laatste tijd is er geweld bij de KVK. Waar zijn de cijfers terug te vinden inzake geweld tegen 

hulpverleners en veiligheidsdiensten ? 

- Hooliganisme bij KVK. Wordt er per persoon apart een PV gemaakt ? en waar vindt men dit terug in de 

criminaliteitscijfers ? 

- Familiaal geweld: blijvend op inzetten is belangrijk. 

- De verhoogde digitalisering van het werk van de wijkinspecteurs is een goede zaak. 

- Er is een continue stijging van het aantal diefstallen uit bestelwagens. Welke campagnes ter 

voorkoming van dit fenomeen worden gevoerd ? 

- Cybercrime kent een dalende trend. 

- De lokfiets. Hoe zit dit er mee en wat is het effect van de inzet er van ? 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker. 

- Sluit zich aan bij de opmerkingen van N-VA. 

- Is verheugd dat de wijkinspecteurs de nodige aandacht krijgen en dat heeft veel impact op het terrein. 

- Bepaalde evenementen zorgen voor overlast. Kunnen de organisatoren daarop attent gemaakt 

worden ? 

- Cybercrime: wordt er enkel genoteerd wat effectief gestolen wordt ? Politie geeft de raad geen 

aangifte te doen indien men geen geld kwijt is. 

- Diefstallen uit lichte vracht: blijkbaar is het zéér moeilijk om goederen te traceren. Het labelen van 

deze goederen helpt niet. Kan daar vanuit de politie op een andere manier worden op ingezet ? 

Raadslid Mohamed Ahouna. 

- Dankt mevrouw Wylin voor de toelichting. 

- Hij is verheugd dat de criminaliteitscijfers dalen. 

- In het strategisch veiligheids- en preventieplan van de stad Kortrijk wordt bij punt 3: ‘geweld op het 

openbaar vervoer’ vermeld. Waar vinden we deze cijfers terug ? 

Raadslid Axel Weydts. 

- Is verheugd dat het aantal feiten daalt. 

- De jaarlijkse criminaliteitscijfers zijn zéér interessant en geven ons een trend. Nog meer interessant 

zijn de dagelijkse rapporten waardoor een snelle bijsturing mogelijk is. 

- Raadslid Axel Weydts geeft uitdrukkelijk een pluim aan mevrouw Hilde Wylin. Hij dankt haar voor de 

manier waarop zij de cijfers verwerkt. Op basis van dergelijke degelijke rapportering is bijsturing 

mogelijk. 

Raadslid Philippe Avijn. 
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- Er zijn meer oproepen om zakkenrollerij vast te stellen op het openbaar vervoer en in het station. Zijn 

er specifieke cijfers voor feiten in de stationsbuurt ? 

Voorzitter. 

- Over de manier waarop we de criminaliteitscijfers gaan brengen volgend jaar gaan we ons bezinnen. 

- Diefstal uit camionettes: de stad heeft daar al zéér zwaar op ingezet. Ondernemers werden 

aangeschreven om hun materialen te labelen. Blijkbaar is dit voldoende. 

Korpschef. 

- Ophelderingsgraad: Vanuit het federaal niveau krijgt de zone de cijfers inzake de ophelderingsgraad. 

De werkelijke ophelderingsraad ligt hoger maar als zone deze graad bepalen vraagt enorm veel 

administratief werk. Dit is niet mogelijk met de huidige mankracht. 

- De criminaliteitscijfers geven per nationaliteit werd negatief geadviseerd door de DPO. 

- Diefstallen uit voertuigen: daar zet de zone ook op in. 

- De Lokfiets: er moet telkenmale een toestemming gevraagd worden aan het parket om deze lokfiets 

te mogen inzetten (de lokfiets wordt aanzien als een bijzondere opsporingsmethode). De lokfiets werd 

nog nooit gestolen. 

- Zakkenrollerij: er is een poule van 15 mensen die op dit fenomeen werken. Op evenementen en rond 

het station. Met de cijfers inzake zakkenrollerij moet men voorzichtig zijn: hoe meer controles           

hoe meer feiten.  

Raadslid Axel Weydts. 

- Lokfiets: je mag je niet focussen op het stelen van de lokfiets. Veel belangrijker is het communiceren 

over de lokfiets. Tip politiecollege: herhalen dat we lokfiets gebruiken. 

Strategisch analiste, Hilde Wylin. 

- De cijfers inzake weerspannigheid en smaad stijgen maar vallen mee. 

- Persoonsgebonden feiten: de grootste categorieën zijn: 

o Opzettelijke slagen buiten de familie 

o Opzettelijke slagen binnen de familie 

o Belaging 

o Aanranding 

- Hooliganisme bij KVK: er wordt per persoon een proces-verbaal gemaakt. 

- Volgende feiten kunnen apart uitgelicht worden: 

o Geweld tegen ambulanciers 

o Geweld op het openbaar vervoer 

o Feiten in de stationsomgeving 

Burgemeester Francis Benoit. 

- Als burgemeester ontvangen wij elke dag een overzicht van de feiten in de zone. Op het politiecollege 

krijgen we maandelijks de maandcijfers en we werden ook kennis gesteld van de jaarcijfers. 

- 2021 was geen normaal jaar. 

- Het is belangrijk om na te gaan wat achter de cijfers zit. 

- Als politieraadslid zou het goed zijn om na te denken welke fenomenen uit de cijfers kunnen gehaald 

worden en kijken wat men er mee kan doen. 

- Voor de toekomst: bezinnen op welke manier we deze cijfers gaan delen. 

Raadslid Wouter Vermeersch. 

- Aangiftebereidheid: houden jullie daar rekening mee ? 

- Al gedacht aan het inzetten van een lokstep ? 
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- Het aantal aanrandingen en verkrachtingen zit in de lift. Dit werd niet vermeld in de persnota. Jullie 

houden deze cijfers achter. 

- dagcijfers               jaarcijfers: 

o Dagcijfers zijn nodig om fenomenen op te volgen. 

o Jaarcijfers: voor een aantal zaken heeft men deze ook nodig. 

Burgemeester Carine Dewaele. 

- Lendelede is een veilige gemeente. Een aantal feiten zijn a typisch: 

o Cybercrime 

o Geweld binnen de familie: 1 gezin kan meerdere feiten genereren. 

- Dit alles wordt goed opgevolgd via de dagverslagen. 

Korpschef. 

- Aangiftebereidheid. De zone heeft op alles ingezet: 

o De zone is weggegaan uit de 101 centrale. 

o De zone heeft zijn eigen dispatching met eigen mensen. 

o Het nummer 1701 werd geïntroduceerd. 

o Mailadres: 1701@pzvlas.be 

o Het onthaal blijft langer open en er is fysiek onthaal 24u/24u. 

o Nadeel laagdrempeligheid: men komt van de volledige regio naar het onthaal van VLAS. 

- Er is ook veel blauw achter de schermen bijv. bij LCCU, bij sociale politie, op evenementen politie in 

burger, debriefings met organisatoren... 

 

 

9. Het zeven punten plan Verkeer. Kennisgeving. 

7 PRIORITEITEN   

Behoudens de ondersteuning in de reguliere werking van de basispolitiezorg, vervult de verkeerspolitie toezicht 

en handhavingsopdrachten uit binnen het ruime domein van de verkeersveiligheid. Deze opdrachten kunnen 

worden geclusterd in 7 prioriteiten: 

1. Snelheid 
2. Alcohol en drugs in het verkeer 
3. Eigen veiligheid als weggebruikers 
4. Gevaarlijk en asociaal gedrag naar zwakke weggebruikers  
5. Zwaar vervoer  
6. Technische eisen van de vervoersmiddelen 
7. Sociaal en economische fraude  

 

De korpschef geeft een toelichting inzake het zeven punten plan Verkeer. 

- Na de Corona perikelen wordt opnieuw volop ingezet op verkeersveiligheid. 

- 12 motards zijn werkzaam bij de afdeling Mobiliteit. 

- Met dit verkeersplan wil de zone aantonen dat verkeersveiligheid belangrijk is. 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker. 

- De realiteit haalt ons in. Grote steden maken afspraken rond gebruiksteps. Wordt dit hier ook  

gedaan ? 

Raadslid Axel Weydts. 

- De step is een nieuw fenomeen dat niet meer weg te denken is. 

mailto:1701@pzvlas.be


 

Verslag zitting politieraad 28/03/2022 16 

- Het systeem van de deelsteps hebben we onder controle. In het winkel wandelgebied kan men niet 

sneller dan 10km/u rijden. Met een private step kan men deze snelheidsbeperking niet opleggen. Daar 

is handhaving belangrijk. 

- Is voorstander van het systeem van deelsteps omwille van de controle die men erover heeft. 

- Federale en Vlaamse wetgeving inzake het gebruik van steps komt er aan. 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker. 

- Steps worden achter gelaten op het openbaar domein. Is de politie daarvoor bevoegd of wie kuist dit 

op ? 

Raadslid Axel Weydts. 

- In Kortrijk is er slechts één aanbieder voor steps. Deze aanbieder moet daarvoor een vergunning 

krijgen. De aanbieder moet er op gewezen worden dat er steps rondslingeren op het openbaar 

domein. Dit valt goed mee. 

 

 

10. Mondelinge vragen. 

Raadslid Jeroen Dujardin. 

- Enige tijd geleden is er te Kuurne een incident geweest waarbij geweld werd gebruikt tegen een 

hulpverlener. Dit ontoelaatbaar. Bij het bellen naar de hulpdiensten werd de politie niet automatisch 

verwittigd van dit incident. Is dit logisch en bestaat hieromtrent geen protocol ? 

Burgemeester Francis Benoit. 

- Bij het bellen naar het nummer 112 wordt de ambulance en Fluvia op de hoogte gebracht. Uit 

onderzoek is gebleken dat bij het bellen naar het nummer 112 men omwille van de geheimhouding 

geen verdere beschrijving wil geven van de feiten. Men zou dus naar het nummer 112 én naar het 

nummer 1701 moeten bellen. Men beroept zich op het medisch geheim. 

- Dit is reeds doorgegeven aan de gouverneur en aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Korpschef. 

- Bij het bellen naar het nummer 112 wordt aldaar beslist of men de feiten zal doorgeven aan het 

nummer 101. Bij niet doorgeven van de feiten zal de politie niet uitgestuurd worden. 

- Bij het incident te Kuurne werd de politie uiteindelijk wél gealarmeerd en men was op 4 minuten ter 

plaatse. 

- De korpschef maakt melding van een project te Brussel waarbij de politiepersoneelsleden het AED-

toestel gebruiken. Het is belangrijk dat hulpverleners elkaar helpen. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Graag nemen we bovenvermelde lacune mee op federaal niveau. 

- Deze zomer verscheen er in de pers een geval van geweld tegen politie. Zien jullie dit fenomeen 

toenemen en zijn er extra acties ? 

Korpschef. 

- Wij moeten ervoor zorgen dat de politiepersoneelsleden hun werk kunnen doen met de nodige 

mensen en nodige middelen. 
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Besloten zitting 

11. Mobiliteitscyclus 2021/05. Kennisgeving benoemingen. 

 

 

12. Mobiliteitscyclus 2021/05. Benoemen van een officier. 

 

 

13. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 

 

 

14. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 25 april 2022. 

 

De politiesecretaris, De voorzitter 

Annelies Verplaetse Ruth Vandenberghe 


