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Toelichtingsnota zitting politieraad 24 oktober 2022 

 

Toelichtingsnota 

 

 POLITIERAAD maandag 24 oktober 2022 om 19.00 uur. 

Gemeenteraadszaal, stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Benoeming hoofdcommissaris bij KB van 18 september 2022. Kennisgeving. 

Referenties: 

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

twee niveaus, meer bepaald artikel 59; 

- de beslissing van de politieraad van 27 juni 2022, punt 8; 

- het Koninklijk besluit van 18 september 2022; 

- de beslissing van het politiecollege van 10 oktober 2022, punt 2; 

Beschrijving: 

In de zitting van de politieraad van 27 juni 2022, punt 8, werd ingestemd om op gemotiveerde wijze de heer 

Devid CAMERLYNCK voor te dragen om door de Koning te worden benoemd als hoofdcommissaris van politie in 

de afdeling beleidsondersteuning van de politiezone VLAS. 

Bij Koninklijk besluit van 18 september 2022 werd de heer Devid CAMERLYNCK benoemd tot hoofdcommissaris 

van politie in de afdeling beleidsondersteuning van de politiezone VLAS. Deze benoeming heeft uitwerking 

vanaf 4 januari 2021. 

Beslissing: 

- neemt kennis van het Koninklijk besluit van 18 september 2022 waarbij de heer Devid Camerlynck 

benoemd wordt door de Koning als hoofdcommissaris van politie in de afdeling beleidsondersteuning 

van de politiezone VLAS. Deze benoeming heeft uitwerking vanaf 4 januari 2021; 

Bijlage: 

- het betreffend Koninklijk besluit van 18 september 2022; 

 

3. Eerste begrotingswijziging politiezone VLAS, dienstjaar 2022. Instemmen. 

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

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

- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de  
boekhouding van de lokale politie; 

- de ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones; 

- het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en 
de politiezones inzake verkeersveiligheid; 

- de beslissing van de politieraad van 29 november 2021, punt 4; 
-  het verslag van de begrotingscommissie van 10 oktober 2022; 
- de beslissing van het politiecollege van 10 oktober 2022, punt 3; 
 
Beschrijving: 

 

I. Betreffende de gewone dienst 

 

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst: 

 

De totale uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 30.755.097 met € 1.753.383 naar € 32.508.472 vooral te 

wijten aan de stijging van de personeels- en de werkingskosten. 

 

De personeelskosten: 

De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar stijgen van € 25.183.428 naar € 26.705.385 

of met € 1.521.956 

 

In de vorige dienstjaren is er een stijging van € 255.290: 

- Het saldo van de kosten voor de responsabiliseringsbijdrage van 2021 werd naar aanleiding van de laatste 

voorspelling verhoogd met € 29.000 naar € 170.000. 

- De vergoedingen voor prestaties van het operationeel kader zijn gestegen met € 183.691 naar € 349.136. 

 

In het huidig dienstjaar is er een stijging van € 1.266.666 : 

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

van 2022, dient het krediet met € 40.000 verhoogd te worden tot € 245.000. 

- In de begroting 2022 was er één overschrijding van de spilindex met daaraan gekoppeld een stijging van de 

wedden met 2% vanaf maart 2022 voorzien. In praktijk zijn de weddes in februari, april, juni en september 

2022 overschreden. Het Federaal planbureau van 6.09.2022 voorziet nog een stijging van de weddes met 

2% vanaf december 2022. In totaal zullen de weddes in 2022 gemiddeld met 7,04% gestegen zijn tov 201. 

- In de begrotingswijziging 2022 worden de operationele personeelsleden conform de formatie op 271 

begroot. 

 

De werkingskosten: 

De werkingskosten stijgen van € 3.187.619 met € 265.747 naar € 3.453.366. 

- Er is een stijging van de vergoeding voor bij de politie gedetacheerd personeel (€ 10.000). 

- Er is een stijging van de telefoonkosten ( € 10.000) en de beheers- en werkingskosten informatica (€ 45.000) 

- Er is een grote stijging van de elektriciteit (€ 130.000) en gas (€ 60.000) voor de gebouwen samen met de 

prestaties van derden voor de gebouwen (€ 40.000) door de indexering van het onderhoudscontract en het 

inschakelen van een externe poetsfirma. 

- De kosten van olie en brandstof voor voertuigen stijgen met € 40.000.  

- De totaliteit van deze verhogingen (+ € 377.997) worden deels gecompenseerd door verschillende 

verlagingen (- € 112.250) over verschillende werkingskosten. 
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De schuld:  

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

de leningen (interesten) verhogen met € 3.160, terwijl de aflossingen dalen met € 33.189. 

 

b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst: 

De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 27.935.206 met € 3.276.602 naar € 31.211.808 en dit 

verdeeld over de vorige dienstjaren (€ 488.002) en het huidig dienstjaar (€ 2.788.600). 

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst 2021 correct ingeschreven voor een 

bedrag van € 5.111.517. De federale toelage voor de verkeersveiligheid voor 2017 stijgt naar € 372.132 en er is 

een indexering van de federale basistoelage voor 2021 van € 213.706. Na de herberekening van de 

personeelskosten bedraagt de federale sociale toelage II nu € 54.332. Daarnaast worden diverse kleinere 

terugvorderingen van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven ingeschreven.  

Voor het huidig dienstjaar worden de creditnota’s (€ 10.000) en de prestaties betreffende de functie (€ 10.000) 

verminderd. De GAS parkeerboetes stijgen opnieuw tot € 150.000. De groene stroomcertificaten worden door 

de goede zomer verhoogd naar € 20.000. 

Ondertussen werden de bedragen voor de verschillende federale toelagen van 2022 gepubliceerd. Via de 

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

grootste wijzigingen hierbij zijn een stijging van de federale sociale toelage I (€ 60.306), een stijging van de 

federale basistoelage (€ 87.002) en een stijging van de federale toelage verkeersveiligheid (€ 22.773). 

Daarnaast werd de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse overheid (€ 170.955) en de 

terugvordering van de loonkost voor gedetacheerd personeel correct ingeschreven (€ 450.000). 

Na overleg is er een stijging van de gemeentelijke bijdragen met 2,5 mio euro. 

 

c) Betreffende het resultaat gewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar verbetert met € 1.523.228 naar € - 1.296.663 rekening houdende met 

voorgaande. Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2021 geteld dat  

 € 5.111.516 bedraagt. Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone 

dienst van € 3.814.853. 

 

 

II. Betreffende de buitengewone dienst 

 

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst: 

 

De totale uitgaven van de buitengewone dienst stijgen met € 91.260  tot € 1.081.260  
 

In het vorig dienstjaar: 

- Er is een stijging van € 70.000 voor heropfrissingswerken aan de lokale politiepost van Kuurne. 

- Er is een stijging van € 20.849 voor de configuratie van de ANPR server. 
 

In het huidig dienstjaar: 

- Er is een verschuiving van kredieten van informaticamateriaal (-137.000), de aankoop van dienstfietsen 

(- 12.000) en de aankoop van uitrusting (- 18.000) naar de aankoop van speciale en andere voertuigen  

(+ 167.000). De politiezone wenst nog 2 “striping” wagens voor de interventie-eenheden en 1 anonieme 

hybride wagen voor de beleidsondersteuning aan te kopen. 

 

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst: 

De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen met € 40.467 
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In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2021 correct ingeschreven voor 

een bedrag van € 142.722.Het saldo van de schadevergoeding voor de aangereden flitswagen wordt ingeboekt 

voor een bedrag van € 40.467.  

 

c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst: 

Het geraamd resultaat van het dienstjaar van € 15.000 verlaagt naar € -35.793. 

Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2021 geteld dat € 142.721 bedraagt. 

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

€ 106.928. 

 
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de eerste begrotingswijziging van 
de politiezone VLAS, dienstjaar 2022. 
 
In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk 
over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 
stemmen. 
 
Beslissing: 

- stemt in met de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2022, als volgt: 
 

GEWONE DIENST    

    
uitgaven begroting 2022 in + of in - nieuw bedrag 

personeel 24 837 946,48 1 266 666,27 26 104 612,75 

werkingskosten 3 187 618,95 265 747,46 3 453 366,41 

overdrachten 21 300,00 -3 550,00 17 750,00 

schuld 2 362 749,57 -30 778,72 2 331 970,85 

totaal uitgaven 
eigen dienstjaar 

30 409 615,00 1 498 085,01 31 907 700,01 

    
vorige dienstjaren 345 481,73 255 289,93 600 771,66 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 

    
TOTALE UITGAVEN  
VAN HET DIENSTJAAR 

30 755 096,73 1 753 374,94 32 508 471,67 

    

    

    
ontvangsten begroting 2022 in + of in - nieuw bedrag 

prestaties 213 500,00 44 500,00 258 000,00 

overdrachten 27 415 085,40 2 734 524,70 30 149 610,10 

schuld 135 217,42 9 575,27 144 792,69 

totaal ontvangsten 
eigen dienstjaar  

27 763 802,82 2 788 599,97 30 552 402,79 

    
vorige dienstjaren 171 403,24 488 002,49 659 405,73 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 

    
TOTALE ONTVANGSTEN 
VAN HET DIENSTJAAR 

27 935 206,06 3 276 602,46 31 211 808,52 
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geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen jaar)   -1 296 663,15 

geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar   5 111 516,57 

geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst   3 814 853,42 

    
 

BUITENGEWONE DIENST    

    
uitgaven begroting 2022 in + of in - nieuw bedrag 

overdrachten 0,00 0,00 0,00 

investeringen 990 000,00 0,00 990 000,00 

schuld 0,00 0,00 0,00 

totaal uitgaven 
eigen dienstjaar 

990 000,00 0,00 990 000,00 

    
vorige dienstjaren 0,00 91 260,38 91 260,38 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 

    
TOTALE UITGAVEN  
VAN HET DIENSTJAAR 

990 000,00 91 260,38 1 081 260,38 

    

    

    
ontvangsten begroting 2022 in + of in - nieuw bedrag 

overdrachten 0,00 0,00 0,00 

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

schuld 690 000,00 0,00 690 000,00 

totaal ontvangsten 
eigen dienstjaar  

705 000,00 0,00 705 000,00 

    
vorige dienstjaren 0,00 40 467,17 40 467,17 

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

    
TOTALE ONTVANGSTEN 
VAN HET DIENSTJAAR 

1 005 000,00 40 467,17 1 045 467,17 

    

    
geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen jaar)   -35 793,21 

geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar   142 721,68 

geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 106 928,47 

 
Bijlage:  

- het verslag van de begrotingscommissie van 10 oktober 2022; 
- de documenten inzake de eerste begrotingswijziging, politiezone VLAS, dienstjaar 2022; 
 

 

4. Aankoop 2 striping voertuigen voor de afdeling interventie. Vaststellen van de voorwaarden en 

bepalen van de wijze van gunnen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42§1,1°a); 
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- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43; 

- de beslissing van het politiecollege van 10 oktober 2022, punt 6; 

Beschrijving: 

- Aankoop van twee dienstvoertuigen. 

PZ VLAS wenst twee voertuigen type SUV aan te kopen voor de afdeling Interventie via een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De ombouw zal gebeuren via de reguliere 

ombouwer van het raamcontract van de federale politie. 

Gelet op de abnormale lange leveringstermijn voor voertuigen en het feit dat heel wat voertuigen via 

raamcontract federale politie al dan niet tijdelijk niet meer beschikbaar zijn worden twee voertuigen 

aangekocht voor de afdeling interventie die normaal in 2023 zouden aangekocht worden. Hierdoor worden 

beide voertuigen onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging nog in 2022 aangekocht. 

De voertuigen moeten voldoen aan de eisen vermeld in het bestek in bijlage. 

In de zitting van het politiecollege van 10 oktober 2022, punt 6, werd beslist om onder voorbehoud van 

goedkeuring in de politieraad het bestek in bijlage te sturen naar volgende firma’s : 

- D’ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Brussel 

- BMW Group Belux,  Industriepark 16 te 2880 Bornem.  

- Novabil Brugsesteenweg 261 te 8500 Kortrijk 

Het geraamd bedrag voor beide voertuigen is 85.000 Euro (incl BTW) 

De uitgave kan vergoed worden onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging met de 

kredieten voorzien op art. 330/743-98 (2022) 

- Ombouw van de twee voertuigen. 

PZ VLAS wenst voor de ombouw van deze voertuigen beroep te doen op één van de ombouwers van het 

raamcontract van de federale politie ,firma Autograph Avenue Lavoisier 2 te 1300 Wavre 

De kostprijs voor de ombouw volgens offerte bedraagt 30.711,07 EUR (incl BTW) per voertuig. 

De uitgave kan vergoed worden onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging met de 

kredieten voorzien op art. 330/743-98 (2022) 

Beslissing: 

- stemt in met de aankoop van twee dienstvoertuigen voor Interventie zoals beschreven in het 

bijgevoegd bestek; 

- stemt in om deze opdracht te plaatsen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking conform de wet van 17 juni 2016 artikel 42§1,1°a); 

- stemt in met de ombouw door de firma Autograph Avenue Lavoisier 2 te 1300 Wavre volgens hun 

offerte. 

Budget: 

85.000 EUR (incl. BTW) voor de voertuigen 

Politiebegroting - 2022 - begrotingsartikel 330/743-98 

61.422,14 EUR (incl BTW) voor de ombouw 

Politiebegroting 2022 begrotingsartikel 330/743-98 

Bijlage:  
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- Bestek 3P  

- Offerte Autograph 

 

 

5. Aankoop van 85 wapenlampen. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- de beslissing van het politiecollege van 23 september 2022, punt 9; 
 

Beschrijving: 

PZ VLAS wenst te investeren in de aankoop van 85 wapenlampen voor de individuele bewapening.  

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

Er werden 3 leveranciers verzocht een offerte over te maken voor 85 lampen van het merk Streamlight TLR-1S. 

- Arle BV Losplaats 12 te 5404 NJ UDEN (NL) 
- Raptor Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem 
- Mounteqshop Kasteelstraat 42 te 8792 Desselgem 

 
 

PZ VLAS ontving van alle 3 de  leveranciers een offerte: 

- Prijsofferte van Arle 16.301,73 EUR (incl. BTW)  
- Prijsofferte van Raptor  14.720,92 EUR (incl. BTW) 
- Prijsofferte van Mounteqshop 14.477,16 EUR (incl. BTW) 

 

Besluit 

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

Totaalprijs voor 85 lampen van het merk Streamlight TLR-1S bedraagt 14.477,16 EUR (incl. BTW)  

De uitgave kan vergoed worden onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging met de 

kredieten voorzien op art. 330/744-51 politiebegroting 2022. 
 

Beslissing: 

- stemt in met de aankoop van 85 lampen van het merk Streamlight TLR-1S  voor de prijs van 14.477,16 
EUR (incl BTW) onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging en deze opdracht te 
gunnen aan Mounteqshop Kasteelstraat 42 te 8792 Desselgem; 

 
Budget: 

14.477,16 (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022 - begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Arle 

- Prijsofferte van Raptor 

- Prijsofferte van Mounteqshop  
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6. Aankoop van 21 kogelwerende vesten. Instemmen. 

Referenties: 

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

- de raamovereenkomst R3 169 2021; 

- de beslissing van het politiecollege van 23 september 2022, punt 10; 

 

Beschrijving: 

De zone wenst over te gaan tot de aankoop van 21 kogelwerende vesten voor de nieuwe collega’s. 

De politiezones kunnen aansluiten bij raamovereenkomsten waardoor geen eigen bestekken of 

aanbestedingen dienen opgemaakt te worden. 

Voor deze aankoop kan de zone aansluiten bij de raamovereenkoms van PZ Antwerpen bij de firma 

Ambassasdor Arms Regentiestraat 73 te 9100 Sint-Niklaas. Er wordt gekozen voor 21 stuks van post 1 in 

donkerblauwe kleur, niet bicolor zoals op de foto. 

De kostprijs voor aankoop van 21 kogelwerende vesten bedraagt  12.832,05 Euro en kan betaald worden met 

de middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330-124/05 van het dienstjaar 2022. 

Bijlage raamcontract PZ Antwerpen R3 169 2021 

Beslissing:  

- stemt in met de aankoop van 21 kogelwerende vesten via het raamcontract van de PZ ANTWERPEN bij 

de firma Ambassador Arms;  

Budget: 

12.832,05 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022  - begrotingsartikel 330/742-53 

Bijlage: 

- Raamcontract R3 169 2021 

 

 

7. Mondelinge vragen raadsleden. 

 

 

Besloten zitting 

 

8. Personeelsleden aangeduid in mobiliteitscyclus. Kennisgeving. 

 

Volgende zitting van de politieraad: maandag 28 november 2022 om 19u. 

 


