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Toelichtingsnota 

 

 POLITIERAAD maandag 27 juni 2022 om 19.00 uur. 

Gemeenteraadszaal, stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag politieraad 25 april 2022.  

Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 april 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Mobiliteitscyclus 2022/03. Vacantverklaring van 6 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; 

- 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 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 29 november 2021, punt 5.; 
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- de beslissing van het politiecollege van 10 december 2021, punt 10; 

 

Beschrijving: 

In het politiecollege van 10 december 2021 werd aangetoond dat bepaalde fenomenen enorm zijn 
toegenomen waardoor er in bepaalde afdelingen dringend 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 6 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2022-03, 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) voor de afdeling Verkeer – afdelingshoofd 

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

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

- 1 middenkader voor de afdeling Personeel - opleidingscoördinator 

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

- 1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Tares 

 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen: 
 
Art. 1.: 
 
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren: 
 

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

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

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

- 1 middenkader voor de afdeling Personeel - opleidingscoördinator 

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

- 1 basiskader voor de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Tares 

 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2022/03); 
 
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 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer – afdelingshoofd 

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

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

 

Art.5.: 
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Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit 
gekozen: 
 
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie; 
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol; 
 
Art.6.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 officierenkader (commissaris) - afdelingshoofd voor 

de afdeling Verkeer als volgt samen te stellen: 

 
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.7.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling Recherche en 

gerechtelijke steun/Drugs 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 Kurt D’HONDT, teamchef Drugs; 
- 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.8.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling Recherche en 

gerechtelijke steun/ Tares als volgt samen te stellen: 

 
Voorzitter: 
- HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten; 
- 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 voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling Personeel - 

opleidingscoördinator als volgt samen te stellen: 

 
Voorzitter: 
- HCP Devid CAMERLYNCK, beleidsofficier en aangeduid door de korpschef van de politiezone VLAS; 
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Leden: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten; 
- 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.10.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Interventie/ 

Dispatching en onthaal – dispatcher als volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie; 
- HINP Tom VANDEWALLE, adjunct-afdelingshoofd Interventie; 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art. 11.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Recherche en 

gerechtelijke steun/ Tares als volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie; 
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en gerechtelijke steun; 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.12.: 
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.13.: 
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.14.: 
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. 
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3. Wijziging personeelsformatie - luik CALog. Instemmen. 

Referenties: 

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

twee niveaus; 

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

politiediensten; 

- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek kader; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

- het Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 september 

2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een 

gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren; 

- de circulaire van 1 december 2006 houdende het verlichten en vereenvoudigen van sommige 

administratieve taken van de lokale politie; 

- de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen 

van het personeel van de politiediensten; 

- de omzendbrief BA – 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de 

gemeenten en de politiezone. – Wijziging aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet dooro 

het decreet van 15 juli 2002; 

- de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3; 

- de beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 4; 

- de beslissing van de politieraad van 21 oktober 2019, punt 3; 

- de beslissing van de politieraad van 28 juni 2021, punt 3; 

- de beslissing van het politiecollege van 22 april 2022, punt 4; 

- het voorafgaand advies van het BOC van 17 mei 2022, punt 2; 

 

Beschrijving: 

- Voorstel wijziging personeelsformatie, luik CALog: 

In de zitting van de politieraad van 28 juni 2021, punt 3, werd ingestemd met de personeelsformatie, luik 

CALog, als volgt: 

 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

Totaal 7 

-1 politiesecretaris (klasse2) 

-1 strategisch analist (klasse 1) 

-1 afdelingshoofd sociale politie 

  (klasse 2) 

-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 

-1 communicatie Verantwoordelijke  

  (klasse 2 ) 

-2 juristen (klasse 1) 

 

Totaal 13 

- 4 ICT – consulenten 

-1 boekhouder 

-2 maatschappelijk 

assistenten 

- 1 technisch consulent 

- 5 consulenten * 

Totaal 18 

- 1 ICT-assistent 

- 17 assistenten 

 

Totaal 4 

- 3 bedienden 

- 1 arbeider 

 

 42 

 

*1 operationele analyse – 1 verkeerspreventie en –educatie – 3 consulenten administratief medewerker 



Toelichtingsnota zitting politieraad maandag 27 juni 2022                                                                                          6 

 

Omwille van een aantal factoren dringt een wijziging van de personeelsformatie zich op: 

- De zone kiest er voor: 

o om de voorziene plaats op het niveau D bij het korpssecretariaat te schrappen. Het 

personeelslid dat deze plaats bezette is met pensioen en het aanwerven van een ander 

personeelslid op niveau D zal niet meer gebeuren. 

o om de voorziene plaats op het niveau C bij de afdeling interventie/onthaal te schrappen. Het 

personeelslid dat deze plaats zou innemen zal niet deelnemen aan de statutariseringsproeven 

en de zone geeft er de voorkeur aan om deze plaats niet meer te voorzien als een statutaire 

betrekking. 

o om een bijkomende statutaire plaats niveau B (gemene graad) te voorzien bij de afdeling 

personeel. Deze afdeling moet heel wat dossiers verwerken waarbij een grondige kennis 

nodig is van het statuut. Daarenboven komt bij het systeem van de mobiliteit heel wat kijken. 

Er moeten plaatsen vacant verklaard worden, selecties dienen te worden georganiseerd, de 

benoemingen moeten gebeuren… Het is onontbeerlijk voor een afdeling personeel voor een 

zone van 300 personeelsleden om vaste medewerkers te hebben die zich op continue basis 

inzetten. 

Vanuit de zone wordt voorgesteld om de personeelsformatie, luik CALog, als volgt te wijzigen: 

 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

Totaal 7 

-1 politiesecretaris (klasse2) 

-1 strategisch analist (klasse 1) 

-1 afdelingshoofd sociale politie 

  (klasse 2) 

-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 

-1 communicatie Verantwoordelijke  

  (klasse 2 ) 

-2 juristen (klasse 1) 

 

Totaal 14 

- 4 ICT – consulenten 

-1 boekhouder 

-2 maatschappelijk 

assistenten 

- 1 technisch consulent 

- 5 6 consulenten * 

Totaal 17 

- 1 ICT-assistent 

- 17  16 assistenten 

 

Totaal 3 

- 3 2 bedienden 

- 1 arbeider 

 

 41 

 

*1 operationele analyse 

  1 verkeerspreventie en – educatie 

  4 consulenten administratief medewerkers 

 

- Organigram en overzicht statutaire plaatsen (zie bijlage). 

Organigram en overzicht waar de statutaire plaatsen zich bevinden. 

 

- Functieprofiel (zie bijlage). 

In bijlage het functieprofiel van de plaats niveau B – afdeling personeel/personeelsbeheer, die bijkomend zal 

opengesteld worden. 

 

- Financieel aspect. 
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Aangezien het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie 1 personeelslid minder voorziet zijn er geen 

financiële gevolgen. Er wordt één betrekking niveau D en één betrekking niveau C geschrapt. Er komt één 

betrekking bij op het niveau B. 

In de zitting van het BOC van 17 mei 2022 werd voorafgaand advies gevraagd aan de vakorganisaties inzake 

bovenbedoelde wijziging van de personeelsformatie. 

De 4 vakorganisaties hebben een gunstig advies gegeven inzake de voorgestelde wijziging van de 

personeelsformatie. 

Beslissing: 

- De personeelsformatie van de politiezone VLAS, luik CALog, te wijzigen en vast te stellen als volgt: 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 

Totaal 7 

-1 politiesecretaris (klasse2) 

-1 strategisch analist (klasse 1) 

-1 afdelingshoofd sociale politie 

  (klasse 2) 

-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 

-1 communicatie Verantwoordelijke  

  (klasse 2 ) 

-2 juristen (klasse 1) 

 

Totaal 14 

- 4 ICT – consulenten 

-1 boekhouder 

-2 maatschappelijk 

assistenten 

- 1 technisch consulent 

- 6 consulenten * 

Totaal 17 

- 1 ICT-assistent 

- 16 assistenten 

 

Totaal 3 

- 2 bedienden 

- 1 arbeider 

 

 41 

 

*1 operationele analyse 

  1 verkeerspreventie en – educatie 

  4 consulenten administratief medewerkers (gemene graad) 

 

Bijlagen: 

- Organogram  

- Situering van de statutaire plaatsen 

- Functieprofiel van de plaats die zal opengesteld worden, meer bepaald: 

o Niveau B – personeelsbeheer 

- Beslissing van het BOC van 17 mei 2022, punt 2, inzake gunstig advies wijziging personeelsformatie 

politiezone VLAS, luik CALog. 

 

 

4. Aankoop van 15 laptops voor opleidingen. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016, artikel 43; 

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

- de beslissing van het politiecollege van 10 juni 2022, punt 13; 

 

Beschrijving: 
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De politiezone Vlas wenst te investeren in de aankoop van 15 laptops voor gebruik in het leslokaal in de 

politiezone. 

De PZ Vlas merkt sinds enkele jaren dat de snelle evolutie op het gebied van ICT en de ontwikkeling van 

verscheidene nieuwe software platformen noodzaakt dat er terdege geïnvesteerd wordt in opleidingen voor de 

medewerkers. Dit omdat zij over voldoende kennis zouden beschikken om de van hen verwachte taken te 

kunnen uitvoeren. 

Om aan deze behoefte te kunnen voldoen is er nood aan PC’s. 

De PZ Vlas kiest hierbij voor laptops, omdat dit resulteert in de nodige flexibiliteit naar inzet. Op deze manier 

kan namelijk een flexibele indeling van leslokaal in elke vergaderzaal voorzien worden, afhankelijk van de 

beoogde opleiding en de grootte van de lesgroep. Na de opleiding kunnen de laptops eenvoudig terug 

verwijderd worden uit de vergaderzalen, waardoor de vergaderzalen maximaal multi-inzetbaar blijven en er 

slechts een minimum aan opslagcapaciteit nodig is. 

De politiezone Vlas is aangesloten bij de raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad Brugge. Door aan te 

kopen via een raamovereenkomst dient de politiezone zelf geen bestekken op te maken. 

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

A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen. 

De zone mocht een offerte van RealDolmen ontvangen voor de aankoop van 15 laptops HP Probook 650 GB 

voor de prijs van 13.335,53 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 15 laptops via de raamovereenkomst ICT 2019-

2024 van de stad Brugge conform de bijgevoegde offerte; 

Budget: 

13.335,53 Euro (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022  - begrotingsartikel 330/742-53 

Bijlage: 

- Offerte real Dolmen. 

 

 

5. Aankoop 7 in de hoogte verstelbare tafels voor disptaching. Vaststellen voorwaarden en bepalen 

gunningswijze. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42§1.1°a) ; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 juni 2022, punt 14; 
 

Beschrijving: 

De politiezone wenst te investeren in 7 nieuwe dispatching desks. 

Dit zijn desks die aangepast zijn aan de specifieke taken die uitgevoerd dienen te worden in controlekamers. 

Een belangrijke eis voor dergelijke desks is dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn tot integratie van de 

moderne technologieën waarover een performante controlekamer dient te beschikken. Daarnaast dient er 

voldoende oog te zijn voor het welzijn van de medewerkers die 12 uren aaneensluitend over voldoende 
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comfort dienen te beschikken om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Daartoe dienen zowel de tafels als de 

systeemmonitoren in hoogte verstelbaar te zijn en dient er voldoende werkdiepte te zijn. 

De huidige dispatching desks dateren van 2005 en voldoen aan geen enkele van bovenstaande voorwaarden 

meer. 

Bovendien vertonen ze wegens slijtage ook technische mankementen. 

Er is dus een dringende noodzaak tot vervanging van alle desks in onze dispatching. 

In de zitting van het politiecollege van 10 juni 2022, punt 14, werd onder voorbehoud van goedkeuring door de 

politieraad, beslist dat een bestek zal verstuurd worden naar volgende firma’s: 

- Ergolab Omloopstraat 11 te 1760 Roosdaal 

- MW Office Solutions Paukenstraat 20 te 5402 HK Uden (NL) 

- Creon Jan Frederik Vlekkeweg 2 te 5026 RJ Tilburg (NL) 

Het geraamd bedrag is 125.000 EUR (incl BTW). 

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/744-51 - dienstjaar 2022. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 7 in de hoogte verstelbare tafels voor de 
dispatching zoals beschreven in het bijgevoegd bestek; 

- om in te stemmen om deze opdracht te plaatsen via een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekenmaking conform de wet van 17 juni 2016; 

 
Budget: 

125.000 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022 - begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlage:  

- Bestek 3P – aankoop 7 in de hoogte verstelbare tafels dispatching 

 

 

6. Mondelinge vragen door de raadsleden. 

 

Besloten zitting 

7. Mobiliteitscyclus 2022/ Kennisgeving benoemingen. 

 

 

8. Aanduiden personeelslid mobiliteitscyclus 2022/02. Gemotiveerde voordracht. 

 

 

9. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 
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10. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 

 

 

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

weddegedeelte. 

 

 

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

extra-wettelijk weddegedeelte. 

 

 

13. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

14. Opruststelling van een assistent. Instemmen. 

 

 

Volgende zitting politieraad: maandag 26 september om 19u. 

 

 

 


