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Toelichtingsnota 

 

 POLITIERAAD maandag 28 november 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 24 oktober 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beschikbaar stellen van voorlopige twaalfden voor januari 2023. Instemmen. 

Referenties: 

- de beslissing van de politieraad van 29 november 2021, punt 4; 

- de beslissing van de politieraad van 24 oktober 2022, punt 3; 

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

van de lokale politie, meer bepaald artikel 13§1 en §2; 

- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2022, punt 3; 

Beschrijving: 

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2022, werd vastgesteld in de zitting van de politieraad van  

29 november 2021, punt 4. 

In de zitting van de politieraad van 24 oktober 2022, punt 3, werd ingestemd met een eerste 

begrotingswijziging inzake bovenbedoelde begroting. 

Omwille van het onduidelijk zijn van het bedrag van de federale toelagen 2023 wordt vanuit de zone 

voorgesteld om gedurende de maand januari 2023 te werken met voorlopige twaalfden. 

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met het ter beschikking stellen van voorlopige twaalfden aan de politiezone VLAS 

voor de maand januari 2023. 
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3. Mobiliteitscyclus 2022/05. Vacantverklaring van 11 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; 

- 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 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 het politiecollege van 10 november 2022, punt 4; 

 

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 11 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2022-05, om 
op 271 operationele effectieven te blijven. 
 
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren in het operationeel kader: 

- 1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Interventie/BOS 

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

- 1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 middenkader voor de afdeling Personeel (opleidingscoördinator) 

-  1 middenkader voor de afdeling Interventie/Teams (onder voorbehoud) 
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-  1 basiskader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/ Kortrijk 

- 1 basiskader voor de afdeling Sociale politie 

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

-  1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie 

 
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 Interventie/BOS 

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

- 1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 middenkader voor de afdeling Personeel (opleidingscoördinator) 

-  1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams (onder voorbehoud) 

-  1 basiskader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie 

- 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/Kortrijk 

- 1 basiskader voor de afdeling Sociale politie 

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

-  1 basiskader voor de afdeling Interventie/team verder onderzoek 

- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 
Art. 2.: 
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 
2022/05); 
 
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 Wijkwerking/ Kortrijk 

- 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 officierenkader (commissaris) voor de afdeling 

Interventie/BOS als volgt samen te stellen: 
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Voorzitter: 
- HCP Filip DEVRIENDT, 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.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 als volgt samen te stellen voor het aanduiden van: 

 1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie  

 1 basiskader 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, afdeling 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 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; 

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

 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 
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. 
 
Art.11.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijkwerking/Kortrijk 

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 Kris CREPEL, afdelingshoofd Wijkwerking; 
- HINP Bjorn VERTHE, teamchef Kortrijk; 
- 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 voor het aanduiden van 1 basiskader 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 Lien DEWANCKEL, coördinator Welzijn; 
- 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.13.: 
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. 
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Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. 
 
Art.14.: 
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Interventie/team 

verder onderzoek als volgt samen te stellen: 

 

Voorzitter: 
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de 
politiezone VLAS; 
 
Leden: 
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie; 
- HINP Dries VANDOOREN, teamchef Team verder onderzoek 
- 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.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 betrekkingen in het officierenkader geen mobiliteitsreserve 
aangelegd. 
 
Art.18.: 
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 

 
 
 

4. Agenda en agendapunten buitengewone algemene vergadering TMVS. Instemmen. 

Referenties: 

- de beslissing van de politieraad van 23 september 2019, punt 5; 

- de beslissing van de politieraad van 26 april 2021, punt 8; 

- de beslissing van het politiecollege van 10 november 2022, punt 12; 

Beschrijving: 

In de zitting van de politieraad van 23 september 2019, punt 5, werd beslist om toe te treden tot de 

intergemeentelijke dienstverlenende vereniging, TMVS dv. 

In diezelfde zitting werd HINP Peter Holvoet, verantwoordelijke logistiek, aangeduid als lid van de algemene 

vergadering. 
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In de zitting van de politieraad van 26 april 2021, punt 8, werd beslist om politiesecretaris Annelies Verplaetse 

aan te duiden als plaatsvervanger van HINP Peter Holvoet. 

Gelet op de statuten van TMVS dv; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS vastgelegd op  

13 december 2022 , waarin de agenda wordt meegedeeld; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de hiernavolgende artikelen: 

Artikel 1. De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 

Artikel 2. De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger met 

name HINP Peter HOLVOET/ adv. Annelies VERPLAETSE op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld 

op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op het in de 

beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten 

van voormelde algemene jaarvergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

 hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

 hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20221213BAVTMVS@farys.be.  

gestuurd worden. 

 

 

5. Toelichting aangiften op afspraak. 

Tijdens de vorige zitting van de politieraad werd onderstaand voorstel van beslissing van politieraadslid Wouter 

Vermeersch besproken: 

‘De politieraad van PZ Vlas vraagt om een fysieke aangifte binnen (initieel: het uur maar werd gewijzigd) een 

korte termijn mogelijk te maken voor iedereen die zich aanmeldt op het commissariaat.’ 

Aangezien de raadsleden té weinig geïnformeerd zijn over de werking van de dienst aangiften bij de politiezone 

VLAS zal tijdens huidige zitting van de politieraad een toelichting worden gegeven over de werking van deze 

dienst. 

mailto:20221213BAVTMVS@farys.be
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6. Mondelinge vragen door de raadsleden. 

 

 

Besloten zitting 

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

weddegedeelte. 

 

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

extra-wettelijk weddegedeelte. 

 

9. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 

 

10. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

Volgende zitting van de politieraad: maandag 30 januari 2023 om 19u. 


