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Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 
van 15 februari 2022 

 

 

Aanwezig: Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Daphné Dumery, Jill Broos, Eddy Goethals, 
Sandy Buysschaert, Dennis Monte, Sandra Storme, Patrick M.M. De Meulenaere, 
Christine Jonckheere, Philip Konings, Kathleen Haegeman, Norbert Wallaert, Tom 
Adam politieraadsleden; 
Björn Prasse, voorzitter; 
Hans Quaghebeur, korpschef; 
Wouter Lapeirre, secretaris; 
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige 

Verontschuldigd: Christine Jonckheere, politieraadslid afwezig voor 12, 13 
Michèle Pauwels, Anneke Crevits, politieraadsleden  

  

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 

 

Het openbaar gedeelte van de zitting kan herbekeken worden via het YouTube kanaal van de Lokale 
Politie Blankenberge-Zuienkerke. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

Zie de audiovisuele opname van de openbare zitting van de politieraad:  

https://www.youtube.com/watch?v=ietAabrMimg 

 

2 Vervanging en eedaflegging politieraadslid. Kennisname. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2021 van de stad Blankenberge 

waarbij een effectief lid en opvolger van de politieraad werd verkozen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2021 waarbij vastgesteld wordt 

dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn en dat geen enkel effectief lid zich bevindt in 

https://www.youtube.com/channel/UCoQaG0TasvZOBwrZGrwgEvQ
https://www.youtube.com/channel/UCoQaG0TasvZOBwrZGrwgEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ietAabrMimg
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één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de verkiezing door de gemeenteraad van de stad Blankenberge van 14 december 

2021 geldig werd verklaard door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 20 januari 

2022; 

Overwegende de eedaflegging pas kan gebeuren na de geldigverklaring van de verkiezing; 

Overwegende dat alvorens in functie te treden een verkozen lid van de politieraad tot de 

eedaflegging wordt opgeroepen door de voorzitter van het politiecollege; 

Overwegende de eedaflegging plaats heeft op de eerste vergadering van de politieraad die 

volgt op de neerlegging door een lid van zijn mandaat of op de verkiezing van zijn opvolger; 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad neemt kennis van de verkiezing van de heer Adam Tom, L. Dujardinstraat 7, bus 
0102 te 8370 Blankenberge als lid van de politieraad. 

Artikel 2:  

De heer Tom Adam legt volgende eed af in handen van de burgemeester, voorzitter: “Ik zweer 
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk” 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:  

- de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert-I-laan 1/5, bus 6, 8200 Brugge. 

3 Proces-verbaal politieraad dd. 11 januari 2022. Goedkeuring. Stemming. 

Het proces-verbaal van 11 januari 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

4 Personeel. Personeelsformatie.  Besluit van de gouverneur houdende de 
goedkeuring. Kennisname. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 14 december 2021 tot wijziging van de 
personeelsformatie; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 12 januari 2022, houdende de goedkeuring van de 
wijziging van de personeelsformatie van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke, vastgesteld 
in zitting van de politieraad van 14 december 2021; 

Overwegende het specifiek bijzonder toezicht door de gouverneur van West-Vlaanderen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 12 januari 2022 houdende 
de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van de politiezone 
Blankenberge/Zuienkerke, vastgesteld in zitting van de politieraad van 14 december 2021. 
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Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan: 

- de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele Veiligheid, 
FAC Kamgebouw, K. Albert-I-laan 1/5, bus 6, 8200 Brugge. 

- FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer 
Handelsstraat 96, 1040 Brussel. 

5 Financiën. Begrotingsrekening 2020. Besluit van de gouverneur houdende de 
goedkeuring. Kennisgeving. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 juni 2021 houdende de vaststelling van de 
politierekening 2020; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 19 januari 2022 houdende de goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2020, de balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2020; 

Overwegende het specifiek bijzonder toezicht door de gouverneur van West-Vlaanderen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 19 januari 2022 houdende 
de goedkeuring van de begrotingsrekening 2020, de balans per 31 december 2020 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2020. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan: 

- de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele Veiligheid, 
FAC Kamgebouw, K. Albert-I-laan 1/5, bus 6, 8200 Brugge. 

6 Personeel. Vacantverklaring 4 functies inspecteur interventie. Goedkeuring. 
Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, inzonderheid op de vaststelling van de nadere regels inzake 

de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis van 25 juni 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; 

Gelet op het feit dat een inspecteur van de interventiedienst met pensioen gaat op 01 mei 2022; 
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Gelet op het feit dat een inspecteur van de interventiedienst met verlof zonder wedde is en te 

kennen heeft gegeven ontslag te zullen nemen op het einde van dit verlof; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2021 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie; 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 12 januari 2022, houdende de goedkeuring 

van de wijziging van de personeelsformatie; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie geregeld wordt in 

artikel VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Overwegende dat de vacatures zullen toegewezen worden aan de hand van het advies van een 

selectiecommissie; 

Overwegende dat op basis van de gewijzigde personeelsformatie 2 inspecteurs, momenteel 

leden van de interventiedienst, een functie binnen de local computer crime unit zullen opnemen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is in vervanging te voorzien om de continuïteit van de 

interventiedienst te verzekeren; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad verklaart 4 betrekkingen van inspecteur interventie vacant. 

Artikel 2:  

De plaatselijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
Voorzitter: HCP Hans Quaghebeur, korpschef; 
Lid: CP Maertens Jan, diensthoofd interventie, of bij afwezigheid een vervanger aan te 

stellen door de voorzitter; 
Lid: Een nog aan te duiden officier van een externe dienst; 
Secretaris: Wouter Lapeirre, politiesecretaris, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen 

door de voorzitter. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan: 
- SSGPI, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel; 
- DGS/DSP, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel. 
- De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

7 Personeel. Vacantverklaring 1 functie inspecteur lokale recherche. Goedkeuring. 
Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, inzonderheid op de vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 
van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;  
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Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis van 25 juni 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; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2021 houdende de wijziging van de 
personeelsformatie; 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 12 januari 2022, houdende de goedkeuring 
van de wijziging van de personeelsformatie; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie geregeld wordt in 
artikel VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Overwegende dat de vacatures zullen toegewezen worden aan de hand van het advies van een 
selectiecommissie; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad verklaart 1 betrekking van inspecteur lokale recherche vacant. 

Artikel 2:  

De plaatselijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:  
- Voorzitter: HCP Hans Quaghebeur, korpschef;  
- Lid: CP VAN DAMME Dimitry, diensthoofd lokale recherche, of bij afwezigheid een 

vervanger aan te stellen door de voorzitter;  
- Lid: Mevr. BARZEELE Nathalie, substituut procureur des Koning, bij het parket West-

Vlaanderen afdeling Brugge;  
- Secretaris: Wouter Lapeirre, politiesecretaris of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen 

door de voorzitter. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan: 
- SSGPI, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel; 
- DGS/DSP, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel. 
- De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

8 Bestek. Leveren van brandstof met tankkaart. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;  

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst, in bijzonder artikelen 
33 en 34; 
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Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 
over het welzijn op het werk; 

Gelet op het feit dat het contract met Total is verlopen en er dus nood is aan het opstellen van 
een nieuw contract met het oog op leveren van brandstof; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2021 betreffende de delegatie van 
de bevoegdheid inzake overheidsopdrachten;  

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  
De politieraad keurt het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp 
“leveren van brandstof met tankkaart” volgens de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking goed. 
 
Artikel 2:  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :  
- de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele Veiligheid, 
FAC Kamgebouw, K. Albert-I-laan 1/5, bus 6, 8200 Brugge. 
- FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer 
Handelsstraat 96, 1040 Brussel. 

9 Bestek. Aankoop en onderhoud software boekhouding. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst, in bijzonder artikelen 
33 en 34; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 
over het welzijn op het werk; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de politiezones; 

Gelet op het feit dat het huidig programma boekhouding sterk verouderd is en in 2023 niet meer 
zal geüpdatet worden en de aankoop van een nieuwe programma zich opdringt; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2021 betreffende de delegatie van 
bevoegdheid inzake overheidsopdrachten;  

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad keurt het bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 
“aankoop en onderhoud software boekhouding voor lokale politie Blankenberge/Zuienkerke” 
volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele Veiligheid, 
FAC Kamgebouw, K. Albert-I-laan 1/5, bus 6, 8200 Brugge. 
- FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer 
Handelsstraat 96, 1040 Brussel. 

10 Bestek. Aankoop UTV voor strandpatrouilles. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst, in bijzonder artikelen 
33 en 34; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 
over het welzijn op het werk; 

Overwegende dat het ATV Yamaha Viking, aangekocht in 2016, aan vervanging toe is; 

Overwegende dat de aankoop van een nieuw alle terrein voertuig via een openbare 

aanbesteding dient te gebeuren; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2021 betreffende de delegatie van 

bevoegdheid; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad keurt het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp 

“Aankoop UTV voor strandpatrouilles” volgens de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking goed. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele Veiligheid, 
FAC Kamgebouw, K. Albert-I-laan 1/5, bus 6, 8200 Brugge. 
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- FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer 
Handelsstraat 96, 1040 Brussel. 

11 Aankoop. Vernieuwing gedeelte ISLP/citrix/mobile office systeem. Goedkeuring. 
Stemming. 
 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;  

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst, in bijzonder artikelen 
33 en 34; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 
over het welzijn op het werk; 

Overwegende dat de politiezone als ruggengraat voor de informatica een gevirtualiseerd 
ISLP/Citrix/Mobile office systeem heeft;  

Overwegende dat hiervan een aantal componenten vervangen moeten worden die een leeftijd 

van 6 jaar en hoger bereikt hebben; 

Overwegende in sommige gevallen de performantie niet meer voldoet: firewall, UPS en één 

virtualisatiehost.(6 jaar): 

Overwegende dat ter uitbreiding van het LCCU een extra switch ingebouwd moet worden in het 

huidige rack; 

Overwegende er extra mobile office licenties aangekocht moeten worden omdat de zone ook 

met mobiele ISLP laptops als werkpost zal beginnen; 

Overwegende het gaat een vervanging van een gedeelte van het bestaande islp/citrix/mo 

systeem; 

Overwegende de zone voor dit systeem een onderhoudscontract heeft met de firma Lebon IT 

Services en de firma de nodige ervaring heeft met deze omgeving en de licenties beheert;  

Overwegende buitenmaatse technische moeilijkheden inzake gebruik en onderhoud zouden 

kunnen opduiken als de installatie en configuratie van een gedeelte van dit systeem zou worden 

uitgevoerd door een andere firma; 

Overwegende Lebon IT Services erkend is door DRI als installateur voor gevirtualiseerde 

systemen op het politienetwerk; 

Overwegende er voor deze geplande aankoop 32.200 euro voorzien is op de buitengewone 

begroting informatica 2022 (artikelnummer 33001/742-53); 

Overwegende door de hoge inflatie en de stijgende prijzen in deze crisis tijden de prijs is 

gestegen tussen het opmaken van het budget in oktober 2021 en heden; 

Overwegende de meerkost (1563,95 euro incl. BTW) kan gefinancierd worden van het artikel 

“Informatica: onvoorziene omstandigheden/onbepaald”, artikelnummer 33090/742-53, waar er 

5.000 euro op voorzien is; 



 Politieraad  15 februari 2022 9 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad keurt de vernieuwing van het gedeelte ISLP/Citrix/Mobile Office door de firma 
Lebon IT Services, Stoomtuigstraat 7c, 8830 Hooglede-Gits voor een totaalbedrag van 
33.763,95 euro BTW inbegrepen goed. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan: 
- De Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid FAC Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 
- FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer 
Handelsstraat 96, 1040 Brussel. 

GEHEIME ZITTING 

12 Personeel. Benoeming 1 hoofdinspecteur/wachtofficier. Goedkeuring. Stemming. 

13 Personeel. Oppensioenstelling inspecteur. Goedkeuring. Stemming. 

OPENBARE ZITTING 

14 Verscheidene 

Tijdcode 21:14 

De heer S. Buysschaert wenst terug te komen op punt 10. Bestek. Aankoop UTV voor 
strandpatrouilles en formuleert een opmerking over het bestek. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:01uur. 

 

Gezien en goedgekeurd in zitting van dinsdag 15 maart 2022. 

 

 

 


