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Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 26 september 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, 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: 

Nicolas Beugnies, Koen Byttebier: politieraadsleden 
 

Afwezig: 

Philippe Dejaegher: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 27 juni 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Mobiliteitscyclus 2022/04. Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel kader en 1 

betrekking 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;  

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

personeelsleden van de lokale politie; 
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- 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 29 november 2021, punt 5.; 

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

- de beslissing van de politieraad van 27 juni 2022, punt 3;  

- de beslissing van het politiecollege van 9 september 2022, punt 3; 

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 vier vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2022-04, 
om te evolueren naar 271 operationele effectieven. 
 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren in het operationeel kader: 
 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijk steun/drugs 

- 1 middenkader voor de afdeling Sociale politie 

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

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie 

 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaats vacant te verklaren in het administratief en logistiek 
kader: 
 

- 1 consulent (niveau B) voor de afdeling Personeel 

 
Raadslid Wouter Vermeersch: 

Deze zomer heeft raadslid Wouter Vermeersch cijfers opgevraagd inzake de vooruitgang van de 

personeelsbezetting. 
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Op 30 juni 2022  262 operationele personeelsleden 

Op 30 juni 2021  253 operationele personeelsleden 

Raadslid Vermeersch is verheugd dat deze evolutie de goede kant uitgaat. Er werd altijd gestreefd naar een 

bezetting van 271 operationele personeelsleden. 

Vraag: hoe ziet de evolutie er uit voor de tweede helft van 2022 ? Gaat de zone de bezetting van 271 

operationele personeelsleden halen ? 

Korpschef: 

Tegen eind 2022 zal de zone over een bezetting van 271 operationele personeelsleden beschikken. 

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 Recherche en gerechtelijk steun/drugs 

- 1 middenkader voor de afdeling Sociale politie 

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

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie 

 

In het administratief kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekking vacant te verklaren: 
 

- 1 consulent (niveau B) voor de afdeling Personeel 

 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2022/04); 
 
Art.3.: 
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel 
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest; 
 
Art 4.: 
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel 
I van bijlage 19 RPPol; 
 

- 1 middenkader voor de afdeling Recherche en gerechtelijk steun/drugs 

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

 

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 voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling Recherche en 

gerechtelijke steun/drugs als volgt samen te stellen: 

 
Voorzitter: 
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- 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.7.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling Sociale politie 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 Ferdinand DEPYPERE, afdeling Personeel; 
- Adviseur Isabelle DEGRAEVE, afdelingshoofd Sociale politie 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 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 Pieter-Daan ROSSEEL, teamchef dispatching en onthaal; 
- 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 basiskader voor de afdeling Interventie 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.10.: 
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De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 consulent (niveau B) voor de afdeling Personeel als 

volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en aangeduid door de korpschef van de politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- Adviseur Annelies VERPLAETSE, politiesecretaris; 
- HINP Ferdinand DEPYPERE, afdeling Personeel; 
- Consulent Katrien DENDIEVEL, afdeling Personeel en secretaris van de selectiecommissie. 
 
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.11.: 
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.12.: 
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.13.: 
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. 
 
Art.14.: 
Wanneer volgende betrekkingen niet kunnen ingevuld worden via de reguliere mobiliteitscyclus, kunnen deze 
worden vacant verklaard voor de laureaten via de wervingsreserve: 
 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie 

 

 

 

3. Beroep doen op raamcontract federale politie voor aankoop maaltijdscheques. Instemmen. 

Referenties: 

- het sectoraal akkoord 2017 – 2018; 

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

politiediensten, meer bepaald Hoofdstuk VI bis, De maaltijdcheques; 

- het Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 

- de meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van 

elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus ( nummer raamovereenkomst 2022 R3 082); 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 meer bepaald artikel 2, 6° en 7°, artikel 43 en 

artikel 47; 

- de beslissing van het politiecollege van 9 september 2022, punt 9; 

Beschrijving: 

Vanaf 1 november 2022 krijgen alle leden van de geïntegreerde politie die hier recht op hebben, 

maaltijdcheques en dit dankzij het sectoraal akkoord van 2017-2018. 
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De eerste maaltijdscheques zullen geleverd worden in januari 2023. 

Zowel de operationele personeelsleden als de CALog-personeelsleden hebben recht op deze maaltijdcheques. 

De federale politie heeft een overheidsopdracht uitgeschreven van diensten voor het aanmaken, verdelen en 

beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus ( nummer raamovereenkomst 2022 R3 082). 

 

De overheidsopdracht werd gegund aan NV EDENRED Belgium. 

Duur van de overeenkomst: 23 juni 2022 – 31 maart 2025 (verlengbaar tot 31 december 2025). 

 

De politiezones en de AIG kunnen beroep doen op deze overheidsopdracht van de federale politie. 

 

In het kader van dit dossier treedt de federale politie op als aankoopcentrale ten voordele van de lokale 

politiezones en de algemene inspectie van de politie op basis van artikel 2, 6° en 7°, b van de wet van 17 juni 

2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Conform artikel 47 §1 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 kan een aanbestedende 

overheid in casu diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten 

aanbiedt. 

Conform artikel 47 §2 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 is een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren. 

 

Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om beroep te doen op de overheidsopdracht van de federale 

politie inzake diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die 

maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus ( nummer raamovereenkomst 2022 R3 082). 

 

Kostprijs:  

 

De totale kostprijs voor de zone wordt geraamd op 355.091,2 EUR per jaar. 

 

270 operationele personeelsleden: 270 x 226 x 4,91 = 299.608,2 EUR 

50 CALog – personeelsleden: 50 x 226 x 4,91 = 55.483 EUR 

 

De nominale waarde van een maaltijdcheque is 6 EUR. 

De werkgeversbijdrage is 4,91 EUR. 

De personeelsleden zullen zelf een klein deel van de maaltijdcheque betalen aangezien er een wettelijk 

verplichte bijdrage is van 1,09 EUR per ontvangen maaltijdcheque. 

Beslissing: 

- om er mee in te stemmen dat: 

- de politiezone VLAS beroep doet op de overheidsopdracht van de federale politie van diensten voor 

het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden 

toegekend aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus ( 

nummer raamovereenkomst 2022 R3 082) en die gegund werd aan NV EDENRED Belgium; 

- vanuit de politiezone zullen de nodige gegevens aangeleverd worden zowel aan de federale politie als 

aan NV EDENRED teneinde de toekenning van deze maaltijdcheques vlot en correct te laten verlopen; 

Budget: 

Totaal: 360.000 EUR per jaar 
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Politiebegroting: 2023, 2024 en 2025 

Begrotingsartikelen: 

Voor het operationeel personeel: 

300.000 EUR – begrotingsartikel 33001/115-41 

Voor het CALog-personeel: 

60.000 EUR – begrotingsartikel 33091/115-41 

 

 

4. Aankoop van 11 ballistische helmen voor Tares. Instemmen. 

Referenties: 

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

Beschrijving: 

PZ VLAS wenst te investeren in de aankoop van 11 ballistische helmen voor het Tares team. De helmen zijn 

noodzakelijkheid om ‘vuurwapen gevaarlijke’ opdrachten op een voldoende veilige manier te kunnen 

uitvoeren. 

De technische vereisten waaraan de helmen moeten voldoen worden in bijlage gevoegd. 

Er werden 3 leveranciers verzocht een offerte over te maken voor 11 ballistische helmen : 

- Police Equipment 64 Rue de Paturages te 7041 Givry. 
- BMP Equipment Kanaalweg 52 te 3980 Tessenderlo 
- COBBS Belux BV Stationsstraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver 

 
PZ VLAS ontving van de 3 leveranciers een offerte: 

- Prijsofferte van Police Equipment 44.588,5 EUR (incl. BTW) voor 11 stuks. 
- Prijsofferte van BMP 26.247,32  (incl. BTW) voor 11 stuks. 
- Prijsofferte van COBBS 20.055,77 EUR (incl. BTW) voor 11 stuks. 

 

Besluit 

De leverancier COBBS de beste prijs. 

Totaalprijs voor 11 ballistische helmen van het type OPS-CORE FAST XP bedraagt  20.055,77 EUR (incl. BTW)  

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/741-51 dienstjaar 2022 
 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 11 ballistische helmen van de firma COBBS volgens 
hun prijsofferte. 

 
Budget: 

20.055,77 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022 - begrotingsartikel 330/741-51 



 

Verslag zitting politieraad 26/09/2022 8 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Police Equipment 

- Prijsofferte van BMP 

- Prijsofferte van COBBS 

- Technische bepalingen 

 

 

5. Aankoop en levering van 178 holsters en toebehoren. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1,1°, d, ii; 
- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1,4°,b); 

- de beslissing van de politieraad van 29 november 2021, punt 9; 

- de beslissing van het politiecollege van 9 september 2022, punt 10; 

 

Beschrijving: 

In 2021 werden nieuwe holsters aangekocht voor de afdeling Interventie, nu wenst PZ VLAS ook de overige 

afdelingen, uit te rusten met een nieuw holster. 

De huidige holsters zijn meer dan 20 jaar oud en voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen en 

veiligheden. 

In de zitting van de politieraad van 29 november 2021, punt 9, werd reeds ingestemd met de aankoop van 100 

holsters voor de leden van de interventie. 

Voor de rest van het korps werd de aankoop gepland in 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 of 19 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). Er wordt voor de rest van het korps gekozen voor hetzelfde holster om de uniformiteit te bewaren 

alsook de veiligheid bij het gebruik op het terrein en tijdens de schietoefeningen. 

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

Verder is bijkomend een offerte gevraagd voor een QLS - bevestigingssysteem, met dit systeem kan de holster 

eenvoudig van de politiegordel  geklikt worden en eenvoudig op een gewone broeksriem gedragen worden. 

Na bevraging zijn 160 stuks van dit QLS - bevestigingssysteem nodig. ( de andere leden beschikken reeds over 

dergelijk systeem).  

De totaalprijs voor de holsters met toebehoren en 160 stuks van het QLS - bevestigingssysteem bedraagt 

47.765,75  EUR (incl BTW) . 

Er zijn voldoende middelen op begrotingsartikel 330/741-51 van de politiebegroting 2021 en 2022. 

Raadslid Pieter Soens: 

- Werd rekening gehouden met de vroegere incidenten waarbij men het wapen makkelijk uit het holster kon 

halen ? 
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Korpschef: 

- Er werd daar inderdaad rekening mee gehouden. Het is quasi onmogelijk om het wapen uit het holster te 

halen want men moet drie handelingen stellen vooraleer men over het wapen kan beschikken.  

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 178 holsters met toebehoren van het merk 
Safariland en deze aankoop te gunnen aan de firma ARLE Losplaats 12 te 5404 NJ te UDEN (NL); 
 

Budget: 
47.765,75  EUR (incl BTW)  

Politiebegroting 2021 en 2022 - begrotingsartikel 330/741-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van ARLE BV 

 

 

6. Mondelinge vragen door de raadsleden. 

Raadslid Jeroen Dujardin: 

- Er is een stijging van de brandstof, van de energieprijzen, van de lonen…Gelukkig beschikt de zone 

over een nieuw gebouw. 

Wat is de impact van bovenstaande op het budget van de zone ? 

Korpschef: 

- We worden inderdaad geconfronteerd met een stijging van de energiekosten en een stijging van de 

lonen. Daarenboven gaat 82% van ons budget naar personeelskosten. 

- Het is een goede zaak geweest dat de zone geïnvesteerd heeft in zonnepanelen. 

- Momenteel wordt samen met het politiecollege bekeken hoe we met deze stijgende kosten kunnen 

omgaan. 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker: 

- De stenengooier in de Sint-Denijsewijk. Op een bepaald moment wou men de drone inzetten maar 

blijkbaar bevond de drone zich in De Panne. Hoe gaat dit met de inzet van de drone ? 

Korpschef: 

- Elke zone beschikt over 1 drone en er is één grotere drone die gebruikt wordt door de 4 zones van de 

WVL4. Deze laatste wordt ingezet via een systeem van oproepbaarheid bijv. in het kader van 

transmigratie, grote evenementen…Indien er twee simultane oproepen zijn kan deze grotere drone 

maar op één plaats ingezet worden. Dit zal hier het geval geweest zijn, de drone werd ingezet in De 

Panne. 

Raadslid Roel Deseyn: 

- Tijdens de vorige zitting kwam de problematiek van Lago aan bod. Er zou overleg zijn met de Franse 

autoriteiten. Wat was het resultaat van dit overleg ? 

Korpschef: 

- Er werd inderdaad samengezeten met de Franse politie en er werden afspraken gemaakt rond 

toegangscontrole. Door omstandigheden zijn de besprekingen rond verdere afspraken niet kunnen 

doorgaan. 
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Raadslid Philippe Dejaegher: 

- De melding van een fietsdiefstal is mogelijk via een digitaal formulier. Qua opvolging blijft de melder 

wat in de kou. Hoe zit dit ? Is het mogelijk om na de digitale melding nog contact te hebben met de 

melder om mogelijke info door te geven ? 

Korpschef: 

- De melding van een fietsdiefstal kan digitaal. Op basis van de bekomen informatie wordt een 

onderzoek gedaan. De korpschef zal nagaan hoe deze melding verder wordt opgevolgd. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Zigeunerpark. In september vorig jaar werden daar juwelen, riot guns en grote sommen geld 

gevonden. Het park werd gesloten maar is nu opnieuw geopend. De Vlaams Belang fractie zal dit 

dossier verder opvolgen. Men werd reeds gecontacteerd door buurbewoners omdat de overlast zich 

opnieuw herhaalt: geluidsoverlast van spelende kinderen, blaffende honden…. 

De Vlaams belang fractie vraagt zich tevens af hoe het mogelijk is dat er een zigeunerpark werd 

aangelegd in een woonbuurt. 

o Krijgt de politie meldingen via het nummer 1701 ? 

o Wat is de evaluatie van de politie na één maand ? 

o Hoe gaat men om met de meldingen ? 

o Wat is de aanpak ? Kort op de bal ? 

o De cijfers inzake het Zigeunerpark werden reeds opgevraagd maar er werd nooit een proces-

verbaal opgesteld. Graag bij inbreuken een proces-verbaal opstellen, lik op stuk – beleid. 

Korpschef: 

- Binnenkort wordt omtrent het woonwagenpark samen gezeten met de stad Kortrijk. 

- Er zijn meldingen binnen gekomen via het nummer 1701 maar het juiste aantal weet de 

korpschef niet. 

- Bij overlast kunnen er ook maatregelen genomen worden zonder dat er een proces-verbaal 

wordt opgesteld. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Geluidsoverlast. De politie zou niet beschikken over een decibelmeter. Zou het geen goede zaak 

zijn dat men daar toch kan over beschikken ? 

Korpschef: 

- De zone is wél in de mogelijkheid om geluidsmetingen te doen maar niet de klok rond. Deze materie 

behoort tot de milieuwetgeving. De expertise wordt gedeeld met de politiezone RIHO. 

- Bij grotere evenementen worden standaard geluidsmetingen gedaan. 

- Een vergelijking tussen een volle zaal en een lege zaal is noodzakelijk. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Beveiliging Minister van Justitie. 

o Veiligheidsperimeter. Hoe ver gaat deze ? 

o Welke andere maatregelen worden er nog genomen ? 

o Waar moet de Kortrijkzaan op letten ?  

o Is er een meldpunt ? 

Korpschef: 

- Inzake de beveiliging van de Minister van Justitie kan niets gezegd worden. 
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- Meldingen                  1701 

Besloten zitting 

7. Personeelsleden aangeduid in mobiliteitscyclus. Kennisgeving. 

 

8. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 

 

9. Opruststelling van een commissaris van politie. Instemmen. 

 

10. Opruststelling van een eerste hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent. 

Instemmen. 

 

11. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 24 oktober 2022. 

 

De politiesecretaris, De voorzitter 

Annelies Verplaetse Ruth Vandenberghe 


