
POLITIEZONE HARELBEKE – DEERLIJK 

Arrondissement Kortrijk 

Provincie West – Vlaanderen 

 

 

Zitting van de politieraad van 19.06.2018 

 

 

Aanwezig : 

De heer Alain Top     burgemeester Harelbeke, voorzitter 

De heer Claude Croes   burgemeester Deerlijk, lid van rechtswege 

De dames en heren Ann Accou, Rita Beyaert, Patrick Claerhout (vanaf punt 3) 

Ludo Depuydt, Kathleen Duchi, Tundie D’Hont, Eddy Glorieux (vanaf punt 3), 

Louis Haerinck, Donald Langedock, Tijs Naert, Francis Pattyn, Rik Pattyn, 

Marleen Rogiers, Filip Terryn, Jo Tijtgat, Annick Vandebuerie (vanaf punt 2) en 

Willy Vandemeulebroucke        

          politieraadsleden 

De heer Jean-Louis Dalle        korpschef 

De heer Frank Detremmerie        secretaris 

 

 

De zitting begint om 20.02 uur. 

 

 

 

DAGORDE 

 

 

Openbare zitting 

 

 

1. Begroting politiezone. Goedkeuring eerste wijziging dienstjaar 2018. 

 

2. Zonepersoneel. Operationeel kader.  Mobiliteit Openstelling van 2 

betrekkingen inspecteur in de interventiedienst. 

 

3. Zonepersoneel. Detachering van 3 inspecteurs in de interventiedienst. 

 

4. Aankoop van 20 beeldschermen, 1 werkstation en 1 tablet pc.  

Goedkeuren technische omschrijving, raming (6.300,00 euro + btw) en 

aansluiten bij raamovereenkomst ICT stad Brugge. 

 

5. Aankoop van 70 compacte tactische zaklampen voor de operationelen.  

Goedkeuren technische omschrijving, raming (5.800,00 euro + btw) en 

gunningswijze. 

 

6. Vervanging van een gsm-uitlezer.  Goedkeuren technische omschrijving, 

raming (4.000,00 euro + btw) en gunningswijze. 

 

7. Leveren en plaatsen van mobiele automatische nummerplaat-herkenning.  

Goedkeuren bestek, raming (20.700,00 euro + btw) en gunningswijze. 

 

8. Aanpassen regeling tweetaligheidspremie. 

 

9. Vragenkwartiertje. 

 

  



 

Besloten zitting 

 

 

10. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Vaststelling prioriteitslijst 

en benoeming van maximaal 1 inspecteur in de wijkdienst. 

 

11. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Vaststelling prioriteitslijst 

en benoeming van maximaal 1 inspecteur in de interventiedienst. 

 

12. Zonepersoneel. Arbeidsongevallen. Beslissing met het oog op de start van 

de herzieningstermijn. 

 

13. TOEGEVOEGD PUNT. Arbeidsongeval.  Toekenning blijvende invaliditeit 

met rente aan een inspecteur. 

 

 

Openbare zitting 

 

 

14. TOEGEVOEGD PUNT. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. 

Openstelling van 1 betrekking inspecteur in de wijkdienst.  

 

 

*** 

 

 

Openbare zitting 

 

 

1. Begroting politiezone. Goedkeuring eerste wijziging dienstjaar 2018. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

De politieraad heeft in zitting van 21.11.2017 de begroting van het dienstjaar 2018 

vastgesteld. 

 

Er is een begrotingswijziging noodzakelijk voor een aanpassing van het krediet binnen 

het eigen dienstjaar.  Tevens moet het resultaat van de jaarrekening 2017 worden 

ingebracht. 

 

Het ontwerp van de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2018 wordt samen met de 

wettelijk verplichte bijhorende documenten ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De gemeentelijke dotaties van de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk vormen het 

sluitstuk van de begrotingswijziging nr. 1. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Deerlijk heeft in zitting van 31.05.2018 de dotatie 

vastgesteld en de gemeenteraad van de stad Harelbeke heeft in zitting van 18.06.2018 

de dotatie vastgesteld. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 



- De Wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 

26, 34, 40, 41 en 248; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Het voorgelegde ontwerp van de begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone voor het 

dienstjaar 2018 inclusief haar bijlagen, wordt aangenomen met hiernavolgende 

cijfergegevens : 

 

GEWONE DIENST 
 

 
 Ontvangsten 

 
Uitgaven Saldo Saldo 

 Oorspronkelijk Na 
Wijziging 

Oorspronkelijk Na 
Wijziging 

Oorspronke-
lijk 

Na 
Wijziging 

Totaal 
Eigen Dienstjaar 

7.079.386,00 6.581.752,68 7.139.386,00 7.174.386,00 - 60.000,00 -592.633,32 

Vorige 
Dienstjaren 

 

                  0,00 366.961,68 0,00 0,00 0,00 366.961,68 

Eigen & Vorig 
Dienstjaar 

7.079.386,00 6.948.714,36 7.139.386,00 7.174.386,00 -60.000,00  -225.671,64 

Overboeking 
 

60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

Boni Vorige 
Dienstjaren 

0,00 347.032,22 0,00 0,00 0,00 347.032,22 

Algemeen 
Begrotings-
resultaat 

7.139.386,00 7.295.746,58 7.139.386,00 7.174.386,00 0,00 121.360,58 

 

 

BUITENGEWONE DIENST 
 

 
 Ontvangsten 

 
Uitgaven Saldo Saldo 

 Oorspronkelijk Na 
Wijziging 

Oorspronkelijk Na 
Wijziging 

Oorspronke
-lijk 

Na 
Wijziging 

Totaal 
Eigen Dienstjaar 

258.000,00 258.636,20 258.000,00 272.389,90 0,00 -13.753,70 

Vorige 
Dienstjaren 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eigen & Vorig 
Dienstjaar 

258.000,00 258.636,20 258.000,00 272.389,90 0,00 -13.753,70 

Overboeking 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Boni Vorige 
Dienstjaren 

0,00 13.753,70 0,00 0,00 0,00 13.753,70 

Algemeen 
Begrotings-
resultaat 

258.000,00 272.389,90 258.000,00 272.389,90 0,00 0,00 

 

 



Het aandeel in de gemeentelijke toelage bedraagt 72,2267 % voor Harelbeke en  

27,7733 % voor Deerlijk. 

Art. 2 :  

 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal, samen met een exemplaar van 

de begrotingswijziging en haar bijlagen, voor goedkeuring worden overgemaakt aan de 

Provinciegouverneur. 

 

 

2. Zonepersoneel. Operationeel kader.  Mobiliteit Openstelling van 2 

betrekkingen inspecteur in de interventiedienst. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De zonechef stelt voor deel te nemen aan de mobiliteitscyclus 2018-03 ten einde de 

operationaliteit te verzekeren en zodoende twee betrekkingen van inspecteur in de 

interventiedienst (inspecteur - directie operaties - interventie) vacant te verklaren.  

 

Door de aanstelling van een bijkomende inspecteur in de mobiliteitscyclus 2018-03 kan 

de zone het nieuwe personeelslid te werk stellen vanaf 01.01.2019, conform de 

meerjarenplanning, namelijk uitbreiding formatie met 1 inspecteur vanaf 01.01.2019. 

 

Het politiecollege hechtte hieraan zijn goedkeuring op de zitting van 18.05.2018.  

 

Daarnaast dient op amendement van het politiecollege de functie inspecteur in de 

interventiedienst terug opgesteld te worden want de enige geslaagde kandidaat verzaakt 

voor de functie van inspecteur in de interventiedienst wegens een benoeming in de PZ 

Vlas. 

 

Er zijn voor de open te stellen functie van inspecteur in de interventiedienst geen 

bijzondere bekwaamheden vereist. 

 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekkingen dient vacant te verklaren en de 

selectiemethode dient te bepalen op advies van de zonechef. 

 

De zonechef adviseert als selectiemethode te opteren voor de plaatselijke selectie-

commissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 RPpol). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen en omzendbrieven:  

 

- de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 11; 

- het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, tweede 

lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde lid, 

VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, tweede 

lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, eerste lid, 

VI.II.56, tweede lid,  VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

- het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: 

 

Verklaart twee betrekkingen van inspecteur in de interventiedienst (inspecteur - directie 

operaties - interventie) vacant en inneembaar bij wijze van mobiliteit in de eerstvolgende 

mobiliteitscyclus 2018-03. 

 

Er zijn voor deze functie geen bijzondere bekwaamheden vereist. 

 

Art. 2: 

 

Opteert voor de plaatselijke selectiecommissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 Rppol) als 

selectiemethode. 

 

Art. 3: 

 

Beslist een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen. 

 

Art. 4: 

 

Hecht voor het overige en voor zoveel als nodig zijn akkoord aan de melding van de 

zonechef aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer betreffende artikel 1, 

2 en 3. 

 

Art. 5: 

 

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is deze te bepalen in de publicatie van de 

Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.  De selectie moet uiterlijk 

plaatsgrijpen op het uiterste tijdstip noodzakelijk voor de aanstelling ingevolge de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

Art. 6: 

 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef - worden overgemaakt aan de Directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer. 

 

*** 

 

Gaat daarop over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van de leden van 

de selectiecommissie en de secretaris van deze commissie, vaststellend dat de zonechef 

of de door hem aan te duiden officier van rechtswege voorzitter is van de 

selectiecommissie en daarover dus niet dient gestemd. 

 

16 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt. 

 

CP Heidi Decraene, Directeur Operaties of zijn/haar vervanger bekomt 16 stemmen en is 

aangewezen als lid-officier in de selectiecommissie. 

 



HINP Kevin Strobbe of zijn/haar vervanger bekomt 16 stemmen en is aangewezen als lid 

van de selectiecommissie. 

 

Adviseur Carine Desmet, Directeur Personeel of haar vervanger bekomt 16 stemmen en 

is aangewezen als secretaris zonder stemrecht in de selectiecommissie. 
 

 

3. Zonepersoneel. Detachering van 3 inspecteurs in de interventiedienst. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het aantal inspecteurs van interventie bedraagt op dit ogenblik, mits het slagen van 2 

inspecteurs uit 26 personen. Uit cijfermatige evaluatie blijkt dit een absoluut kritisch 

minimum te zijn voor de bezetting ‘reguliere interventie’. 

 

Op dit ogenblik zijn 2 inspecteurs van interventie zwanger.  Ze zijn nu al alleen nog voor 

binnendienst inzetbaar. 

 

Daarnaast zijn 5 inspecteurs interventie nog in de running voor de testen 

hoofdinspecteur. Indien een aantal van hen slagen in de verdere testen, dan kunnen zij 

hun opleiding AHINP aanvangen vanaf 01.10.2018. 

 

In het najaar is de opleiding monitor geweldbeheersing met vuurwapen voorzien voor 1 

collega; daarnaast is ook voor 2 collega’s de opleiding geweldbeheersing zonder 

vuurwapen voorzien. Deze beide opleidingen lopen gedurende 3 dagen per week van 

september tot november. 

 

Er werd daarnaast ook een plaats gereserveerd voor een collega in de opleiding 

audiovisueel verhoor.  Deze opleiding loopt eveneens in het najaar over enkele weken. 

 

Voldoende opgeleide monitoren zijn een vereiste voor de opvolging van de trainingen 

GPI48- geweldbeheersing.  

 

Wat betreft audiovisueel verhoor is een minimum van 2 opgeleide collega’s noodzakelijk. 

Eén inspecteur die het brevet heeft, is momenteel in opleiding tot commissaris, een 

andere inspecteur verkreeg mobiliteit naar de zone Grensleie. Momenteel is er enkel 1 

inspecteur gebrevetteerd. 

 

De kostprijs voor een gedetacheerd inspecteur bedraagt maandelijks bij benadering 

4.183,20 euro (basisbezoldiging, na indexatie, inclusief bijzondere prestaties). 

 

Er is krediet beschikbaar op het artikel 330/122-06 van de gewone begroting 2018. 

In de gewone begroting 2018 is een bedrag, na begrotingswijziging van 65.000 euro 

voorzien.  

 

Het politiecollege hechtte zijn goedkeuring aan het detacheren van 3 inspecteurs in de 

zitting van 18.05.2018. 

 

Aan de politieraad wordt de goedkeuring gevraagd tot het detacheren van 3 inspecteurs 

waarvan 1 vanaf 01.07.2018 en 2 van 01.10.2018. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 



Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: 

 

De politieraad is akkoord om 3 inspecteurs, te laten detacheren waarvan 1 vanaf 

01.07.2018 en 2 van 01.10.2018 naar de Politiezone Gavers vanuit de Federale politie. 

 

Art. 2: 

 

De kostprijs voor een gedetacheerd inspecteur bedraagt maandelijks bij benadering 

4183,20 euro (basisbezoldiging inclusief bijzondere prestaties-geïndexeerd). 

 

Art. 3: 

 

De politieraad neemt kennis dat er voldoende krediet beschikbaar is op het artikel 

330/122-06 van de gewone begroting 2018. 

 

 

4. Aankoop van 20 beeldschermen, 1 werkstation en 1 tablet pc.  

Goedkeuren technische omschrijving, raming (6.300,00 euro + btw) en 

aansluiten bij raamovereenkomst ICT stad Brugge. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

In het kader van deze opdracht werd een technische omschrijving opgemaakt door de 

CAD van de zone.  

 

Het politiecollege stelt voor om de nieuwe combi, die momenteel in bestelling is, te 

voorzien van een tablet pc voor het gebruik van de toepassing ISLP mobiel. Het 

informaticapark wordt jaarlijks gecontroleerd door de systeemverantwoordelijke. Uit het 

technisch nazicht is gebleken dat 20 beeldschermen aan vervanging toe zijn. Het 

werkstation voor de uitlezing van gsm’s bij de dienst lokale recherche is omwille van het 

veelvuldig gebruik en de snelle evolutie van de technologie eveneens aan vervanging toe.  

 

Er werd een ICT-raamovereenkomst voor hardware, software en ondersteuning 

afgesloten door de stad Brugge, waarbij perceel 1 gegund werd aan de firma Real 

Dolmen uit Huizingen. Omwille van standaardisatie en de betere prijsvoorziening is het 

aangewezen om te werken via deze prijsvraag. De raming komt overeen met de 

bedongen prijs. De uitgave van de opdracht wordt geraamd op 6.300,00 euro excl. btw 

of 7.623,00 euro incl. btw. 

 

Het krediet is voorzien in de begroting van 2018 op artikel 330/742-53 van de 

buitengewone dienst.  De financiering van de opdracht zal gebeuren volgens de wijze 

zoals bepaald werd in de begroting 2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

- de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14 juli 2016); 

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 9 mei 2017); 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de technische omschrijving en de raming voor deze 

opdracht opgemaakt door de CAD van de zone. De kostenraming bedraagt 6.300,00 euro 

excl. btw of 7.623,00 euro incl. btw. 

 

Art. 2 :  

 

Voor hogergenoemde opdracht wordt aangesloten bij de ICT-raamovereenkomst voor 

hardware, software en ondersteuning, waarvoor de stad Brugge functioneert als 

opdrachtencentrale. 

 

Art. 3 : 

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 werd gegund aan de firma Real Dolmen uit 

Huizingen.  De zone sluit daarbij aan overeenkomstig art. 1. 

 

Art.4 :  

 

De bijzondere administratieve contractuele bepalingen toepasselijk op de opdracht 

waarvan sprake in art. 1 zijn deze van de hogere opdracht. 

 

Art. 5 :  

 

De uitgave waarvan sprake in art. 1 is voorzien op het artikel 330/743-52 van de 

begroting 2018 en zal gefinancierd worden volgens de wijze zoals bepaald werd in deze 

begroting. 

 

 

5. Aankoop van 70 compacte tactische zaklampen voor de operationelen.  

Goedkeuren technische omschrijving, raming (5.800,00 euro + btw) en 

gunningswijze. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

In het kader van deze opdracht werd een technische omschrijving opgemaakt door de 

CAD van de zone.  Het politiecollege stelt voor om 70 nieuwe compacte tactische 

zaklampen aan te kopen voor de operationelen van de zone.  

  

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 5.800,00 euro excl. btw of 7.018,00 euro 

incl. btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen op basis van de procedure 

overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, gezien de aard van de 

opdracht en gezien deze gunningswijze aan de politiezone de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Het krediet is voorzien op het artikel 330/744-51  

van de buitengewone begroting 2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 



- de wet van 17.06.2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14.07.2016) 

inzonderheid artikel 92; 

-  het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 09.05.2017) inzonderheid 

artikel 124; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de technische omschrijving en de raming voor deze 

opdracht opgemaakt door de CAD van de zone.  De kostenraming bedraagt 5.800,00 

euro excl. btw of 7.018,00 euro incl. btw. 

 

Art. 2 :  

 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund op basis van de procedure overheidsopdracht 

van beperkte waarde via aanvaarde factuur. 

 

Art. 3 : 

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op de wijze zoals bepaald 

werd in de begroting 2018. 

 

Art. 4:  

 

Het krediet is voorzien op het artikel 330/744-51 “aankoop van machines, 

exploitatiemateriaal en uitrusting” van de buitengewone begroting 2018 en zal 

gefinancierd worden volgens de wijze zoals bepaald werd in deze begroting. 

 

 

6. Vervanging van een gsm-uitlezer.  Goedkeuren technische omschrijving, 

raming (4.000,00 euro + btw) en gunningswijze. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

In het kader van deze opdracht werd een technische omschrijving opgemaakt door de 

CAD van de zone.   

 

In 2012 werd een gsm-uitlezer type UFED Classic gekocht bij de firma MC SIRA 

(raadsbeslissing 21.02.2012). Er vond al een eerste omruiling naar het type Touch 2 

plaats in 2014 (raadsbeslissing 16.09.2014). Door de snel evoluerende technologie van 

smartphones kan men vanaf 01.07.2018 het toestel Touch 2 ook niet langer 

ondersteunen. Er zullen geen software updates meer gegeven worden. Om de 

politiezones niet op te zadelen met een verouderd toestel en tegen te gaan dat de zones 

hierdoor opnieuw meer dan 10.000,00 euro dienen op te hoesten, stelt de firma 

Cellebrite GmbH (de firma MC SIRA is geen verdeler meer van UFED) voor om huidig 

toestel in te ruilen voor een nieuw toestel type UFED 4 PC.  

 



De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 4.000,00 euro excl. btw of 4.840,00 euro 

incl. btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen op basis van de procedure 

overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, gezien de aard van de 

opdracht en gezien deze gunningswijze aan de politiezone de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.   

 

Het krediet is voorzien op het artikel 330/744-51 van de buitengewone begroting 2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

- de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14 juli 2016) 

inzonderheid artikel 92; 

-  het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 9 mei 2017) inzonderheid 

artikel 124; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de technische omschrijving en de raming voor deze 

opdracht opgemaakt door de CAD van de zone.  De kostenraming bedraagt 4.000,00 

euro excl. btw of 4.840,00 euro incl. btw. 

 

Art. 2 :  

 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund op basis van de procedure overheidsopdracht 

van beperkte waarde via aanvaarde factuur. 

 

Art. 3 :  

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op de wijze zoals bepaald 

werd in de begroting 2018. 

 

Art. 4:  

 

Het krediet is beschikbaar op het artikel 330/744-51 van de begroting 2018. 

 

 

7. Leveren en plaatsen van mobiele automatische nummerplaat-herkenning.  

Goedkeuren bestek, raming (20.700,00 euro + btw) en gunningswijze. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgemaakt door de CAD van de zone. 

Het politiecollege stelt voor om de nieuwe combi, die momenteel in bestelling is, te 

voorzien van ANPR-technologie. 

 



Verkeershandhaving is een deel van het nationaal veiligheidsplan. Verkeershandhaving 

maakt ook deel uit van de basisfunctionaliteiten van een politiezone.  In het zonaal 

veiligheidsplan en het geïntegreerd politieplan is deze doelstelling verkeershandhaving 

eveneens aanwezig.  In 2008 is er een nationale databank in gebruik genomen waarin 

alle niet verzekerde voertuigen zijn opgenomen. Niet verzekerde voertuigen zijn een 

nationaal probleem. Naar aanleiding van deze gegevens wordt in de Politiezone Gavers 

door de dienst verkeer intensief gewerkt op dit probleem.  Tevens past het inzetten van 

een automatisch nummerherkenningsysteem in de recente evolutie naar digitaal 

rechercheren door de lokale recherche, en past een dergelijk systeem in het 

cameraschild ter bestrijding van de criminaliteit.   

 

De automatische kentekenplaatlezer kadert in dit takenpakket voornamelijk omdat door 

zijn concept de controles gevoelig worden opgedreven.  Door gebruik te maken van een 

automische kentekenplaatlezer wordt het aantal gecontroleerde voertuigen gevoelig 

opgedreven. De automatische kentekenplaatlezer controleert permanent voertuigen 

zonder tussenkomst van de politieambtenaar.  De bekomen informatie van het 

automatisch nummerplaat-herkenningsysteem kan later door de lokale recherche 

geëxploiteerd worden in de lopende onderzoeken.  Deze kentekenplaatlezer bestaat uit 

één of meerdere camera’s geinstalleerd in een dienstvoertuig gekoppeld aan een 

computer in het dienstvoertuig. De gelezen kentekenplaten worden onmiddellijk getoond 

op een scherm aanwezig in het dienstvoertuig. Bij herkenning wordt er onmiddellijk een 

auditieve en visuele melding gemaakt.  Via dit systeem kunnen ook voertuigen die niet in 

orde zijn met het KB op de technische eisen van 15.03.1968, gestolen voertuigen 

evenals de kentekenplaten van personen met rijverbod worden opgenomen in de 

databank van het systeem. 

 

Dit kadert in de uitvoering van het onderdeel “verkeershandhaving” van het nationaal 

veiligheidsplan zonaal veiligheidsplan en het geïntegeerd poltieplan.  De gelezen 

nummerplaten worden tijdelijk opgeslagen voor latere exploitatie. 

 

Bijkomend moet de nummerplaatlezer in staat zijn om gevoed te worden door ‘lokale 

lijsten’. Dit houdt in dat de zone, buiten de ANG, manueel of geautomatiseerd lijsten in 

beheer heeft van ‘problemen of targets’ (personen, voorwerpen, … ) die aan een 

nummerplaat kunnen worden gekoppeld. Het automatische systeem moet in staat zijn 

om vanuit deze lokale lijsten ‘hits’ op het terrein aan te geven. 

 

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 20.700,00 euro + btw of 25.047,00 euro 

incl. btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de 

opdracht en gezien deze gunningswijze aan de politiezone de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

-  de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14 juli 2016); 

-  het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 9 mei 2017); 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

  



 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor deze opdracht, opgemaakt 

door de CAD van de zone.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  De 

kostenraming bedraagt 20.700,00 euro + btw of 25.047,00 euro incl. btw. 

 

Art. 2 :  

 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Art. 3 :  

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op het artikel 330/744-51 

van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2018.   

 

 

8. Aanpassen regeling tweetaligheidspremie. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In de politieraad van 22.11.2016 werd beslist dat de personeelsleden (met een maximum 

van 10%) een toelage voor kennis nuttige talen voor Frans, Engels en Duits kunnen 

bekomen. 

 

Zeven personeelsleden krijgen reeds deze toelage. Dit betekent dat nu al de 10 % is 

bereikt. 

 

1 hoofdinspecteur en inspecteur hebben ondertussen ook het brevet van Selor behaald 

en komen in aanmerking voor de toelage voor kennis nuttige taal ‘Frans’. 

 

De kennis van een andere taal dan de moedertaal is, gelet op de huidige 

maatschappelijke evoluties met een grote toename aan diversiteit en multiculturaliteit, 

een pluspunt voor het functioneren binnen de zone.   

 

Het politiecollege zond de zaak naar het eerstvolgende overleg met de vakorganisaties 

alvorens het dossier voor te leggen aan de politieraad. 

 

Aan de politieraad wordt voorgesteld om het maximum van 10 % los te laten. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen en omzendbrieven:  

 

- het K.B. van 18.07.1966 houdende de coördinatie van de wetten op het gebruik 

van talen in bestuurszaken ; 

- het K.B. van 30.02.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel en 

van de politiediensten; 

- het M.B. van 28.12.2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het KB van 

30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten;  



- het akkoordprotocol van 01.06.2004 tussen de Minister van Binnenlandse Zaken 

en de afgevaardigde bestuurder van Selor; 

- de Nota van DGP/DPS-3624/A-04 van 12.07.2004 betreffende de aanrekening van 

taalopleidingen en – examens in het raam van de organisatie van de arbeidstijd. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De politieraad keurt de aanpassing van de tweetaligheidspremie goed in die zin dat in de 

politieraadsbeslissing van 22.11.2016 de bepaling “De premie zal aan maximum 10 % 

van de personeelsleden, berekend op basis van de personeelsformatie, kunnen 

toegekend worden mits voorlegging van de vereiste attesten” wordt geschrapt en 

vervangen door “De premie zal kunnen toegekend worden mits voorlegging van de 

vereiste attesten”. 

 

 

9. Vragenkwartiertje. 

 

 

Besloten zitting 

 

 

10. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Vaststelling prioriteitslijst 

en benoeming van maximaal 1 inspecteur in de wijkdienst. 

 

 

11. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Vaststelling prioriteitslijst 

en benoeming van maximaal 1 inspecteur in de interventiedienst. 

 

 

12. Zonepersoneel. Arbeidsongevallen. Beslissing met het oog op de start van 

de herzieningstermijn. 

 

 

13. TOEGEVOEGD PUNT. Arbeidsongeval.  Toekenning blijvende invaliditeit 

met rente aan een inspecteur. 

 

 

Openbare zitting 

 

 

14. TOEGEVOEGD PUNT. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. 

Openstelling van 1 betrekking inspecteur in de wijkdienst.  

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende feitelijke en juridische overwegingen: 

 

Op de politieraad van 19.06.2018 stond de vaststelling van de prioriteitslijst inspecteur in 

de wijkdienst ten belope van één eenheid geagendeerd.  De betrekking werd opengesteld 

bij beslissing van de politieraad van 20.03.2018. 

 



Er werden echter geen kandidaturen ingediend. Zodoende kon de selectie geen doorgang 

vinden en is een aanstelling uitgesloten. 

 

Het politiecollege van 08.06.2018 stelt, op gunstig advies van de zonechef, aan de 

politieraad voor om bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde van de politieraad toe 

te voegen ten einde de betrekking opnieuw open te stellen in de eerstvolgende 

mobiliteitscyclus. 

 

De thans blijkende onmogelijkheid om de opengestelde betrekking in te vullen vormt bij 

toepassing van art. 25/2 van de WGP een spoedeisend geval waarvan het geringste 

uitstel gevaar zou kunnen opleveren, nu – wanneer onderhavig punt niet ter zitting zou 

worden toegevoegd – pas in een latere mobiliteitscyclus zou kunnen worden 

ingeschreven, waardoor de operationaliteit van het korps – wegens minder effectieven – 

en de publieke dienstverlening in het gedrang zou worden gebracht. 

 

De politieraad is dan ook van oordeel dat de grondvoorwaarden gesteld door art. 25/2 

van de WGP voldaan zijn om onderhavig dagordepunt toe te voegen. 

 

Daarop gaat de politieraad over tot de stemming, in aanwezigheid van voormelde leden, 

betreffende de toevoeging van onderhavig punt aan de dagorde. 

 

18 leden nemen aan de stemming deel 

 

Stemden voor de toevoeging: alle aanwezige leden. 

 

Om deze redenen ; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke bepalingen: 

 

- de wet van 07.12.1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveau’s (WGP), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 27. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting ; 

 

BESLUIT: 

 

Voegt volgend dagordepunt aan de dagorde toe “Zonepersoneel. Operationeel kader. 

Mobiliteit. Openstellen van 1 betrekking van inspecteur in de wijkdienst” en beraadslaagt 

verder als volgt. 

 

*** 
 

De zonechef stelt voor deel te nemen aan de eerstvolgende nuttige – eventueel lopende - 

cyclus ten einde de operationaliteit te verzekeren en zodoende 1 betrekking van 

inspecteur in de wijkdienst vacant te verklaren.  

 

De specifieke motivering om de betrekking open te stellen is de volgende: Door de 

pensionering van een inspecteur in de eerstvolgende mobiliteitscyclus kan de zone het 

nieuwe personeelslid te werk stellen vanaf 01.10.2018. 

 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekking dient vacant te verklaren en de 

selectiemethode dient te bepalen op advies van de zonechef. 

 

De zonechef adviseert als selectiemethode te opteren voor de plaatselijke selectie-

commissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 RPpol). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen en omzendbrieven:  

 



- de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 11; 

- het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, tweede 

lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde lid, 

VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, tweede 

lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, eerste lid, 

VI.II.56, tweede lid,  VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

- het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: 

 

Verklaart 1 betrekking van inspecteur in de wijkdienst vacant vanaf 01.10.2018 en 

inneembaar bij wijze van mobiliteit in de eerstvolgende – eventueel lopende - 

mobiliteitscyclus.  

 

Er zijn voor deze functie geen bijzondere bekwaamheden vereist. 

 

Art. 2: 

 

Opteert voor de plaatselijke selectiecommissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 Rppol) als 

selectiemethode. 

 

Verwijst voor de samenstelling van deze commissie naar zijn beslissing van 20.03.2018 

betreffende de openstelling van deze betrekking in de eerstvolgende mobiliteitscyclus (CP 

Heidi Decraene, Directeur Operaties of zijn/haar vervanger werd aangewezen als lid-

officier in de selectiecommissie, HINP Wim Verstraete of zijn/haar vervanger werd 

aangewezen als lid, Adviseur Carine Desmet, Directeur Personeel of haar vervanger werd 

aangewezen als secretaris zonder stemrecht in de selectiecommissie). 

 

Art. 3: 

 

Beslist een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen. 

 

Art. 4: 

 

Hecht voor het overige en voor zoveel als nodig zijn akkoord aan de melding van de 

zonechef aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer betreffende artikel 1, 

2 en 3. 

 

Art. 5: 

 

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is deze te bepalen in de publicatie van de 

Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.  De selectie moet uiterlijk 



plaatsgrijpen op het uiterste tijdstip noodzakelijk voor de aanstelling ingevolge de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

Art. 6: 

 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef - worden overgemaakt aan de Directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer. 

 

 

Stemmingen 

 

 

Alle punten in de openbare zitting die openbaar werden gestemd werden met unanimiteit 

van stemmen van de aanwezige leden aanvaard. 

 

 

Verslag 

 

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd op het verslag van de zitting van 

17.04.2018, verslag dat dienvolgens geacht moet worden te zijn goedgekeurd. 

 

 

 

De zitting eindigt omstreeks 20.48 uur. 

 

 

 

 

 

 

NAMENS DE POLITIERAAD 

 

 

 

 

Frank Detremmerie        Alain Top 

secretaris        voorzitter 


