
Antwoord dd. 22 januari 2020 op de schriftelijke vraag van politieraadslid Wouter 
Vermeersch dd. 26 december 2019 
 
‘Graag hadden wij binnen afzienbare tijd de formatie ontvangen op 31 december 2019 inzake het 
operationeel kader en CALog-kader in FTE's zodat wij de eventuele tekorten aan personeel kunnen 
afzetten tegenover de formatienorm 271/41 (politieraad 27 oktober 2003). 
Kunnen wij ook een kopie gekregen van het besluit van de politieraad dd. 27 oktober 2003.’ 
 
 
Bezetting van het korps op 31 december 2019: 
 
Operationeel kader: 228,70 FTE – 232 personen  

(zonder afwezigen, zonder NAVAP en zonder gedetacheerden) 
 

CALog – kader:  42,44 FTE – 48 personen 
   (zonder gedetacheerden) 
 
 
Beslissing personeelsformatie 27 oktober 2003: 
 
 
beslist: 
 
Art 1: De formatie van het operationeel personeel wordt als volgt vastgesteld: 
 

 Kader  Uitdovende formatie 
Officierenkader: 
- Hoofdcommissaris van politie: 
- Commissaris van politie: 

 
4 
16 

  
 

3 (*) 
Middenkader: 
- Hoofdinspecteur van politie: 

 
58 

  
 

Basiskader: 
- Inspecteur van politie: 

 
173 

  
 

Kader van hulpagenten van politie: 
- Hulpagent van politie: 

 
20 

  
2 (**) 

Totaal: 271   
 

(*) Van de 3 betrekkingen “commissaris van politie” in overtal zullen er 2 betrekkingen 
“hoofdcommissaris van politie” tot uitdoving worden geblokkeerd, en wordt de 3de betrekking in 
overtal volledig uitdovend. 
(**) 2 betrekkingen “inspecteur van politie” worden geblokkeerd tot uitdoving van de 2 betrekkingen 
van “hulpagent van politie”. 

 
 
 
Art 2: De formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld: 
 

 Kader  Uitdovende formatie 
Niveau A: 
- Adviseur: 

 
3 

  
 

Niveau B: 
- Consulent: 
- ICT-consulent: 
- Maatschappelijk assistent: 
- Boekhouder: 

 
5 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 

Niveau C:     



- Assistent: 
- Werkleider: 

21 
1 

 
 

Niveau D: 
- Bediende: 
- Arbeider: 
- Ploegbaas: 

 
2 
5 
1 

  
16 (*) 

 
1 (**) 

 
Totaal: 41   

 
(*) Tot uitdoving van de 16 betrekkingen “bediende” ( niveau D ) in overtal worden er 1 betrekking 
van werkleider ( niveau C ), 2 betrekkingen van consulent ( niveau B ) en 12 betrekkingen van 
assistent  
( niveau C ) geblokkeerd en is er 1 betrekking in overtal volledig uitdovend. 
(**)  De betrekking in overtal blokkeert tot uitdoving de betrekking “ploegbaas” ( niveau D). 
 

 
Art. 3: de personeelsgerelateerde kosten te dragen zoals voorzien in de nota betreffende de financiële aspecten 
inzake de vooropgestelde personeelsformatie voor de lokale politie Kortrijk - Kuurne - Lendelede;  
 
Art. 4: onder voorbehoud dat de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Kuurne d.d. 23.09.2003 inzake de 
financiële aspecten van de personeelsformatie van de politiezone VLAS ingetrokken wordt en vervangen wordt 
in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad van de gemeente Kuurne door een beslissing die als volgt luidt: 
 art 1: de personeelsgerelateerde kosten worden gedragen, zoals voorgesteld in de nota betreffende de 
 financiële aspecten inzake de vooropgestelde personeelsformatie voor de lokale politie Kortrijk - 
 Kuurne - Lendelede. 
 art 2: de gemeentelijke dotatie wordt jaarlijks aangepast. 
 art 3: het financieel meerjarenplan wordt aangepast aan de financiële implicaties van de  vooropgestelde 
 personeelsformatie van de politiezone VLAS. 
 
 
Art 5: de formatie van het operationeel en het administratief en logistiek kader wordt binnen de gestelde 
termijnen ter goedkeuring toegezonden aan de gouverneur van de provincie West - Vlaanderen. 
 
 
Voor de volledigheid: 
Tussen 2003 en heden werd de formatie al een paar keer gewijzigd binnen het aantal van 271 
operationelen en 41 CALog-personeelsleden. De formatie is momenteel als volgt bepaald: 
 
 

Kader Aantal 
Officierenkader 
- Hoofdcommissaris van politie 
- Commissaris van politie 

 
4 
16 

Middenkader 
- Hoofdinspecteur 

 
58 

Basiskader 
- Inspecteur 

 
182 

Kader van agenten van politie 
- Agenten van politie 
 

 
11  

TOTAAL 271 
 
 
 
 



Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D TOTAAL 
Totaal 6  
-1 politiesecretaris (klasse2) 
-1 strategisch analist (klasse 1) 
-1 afdelingshoofd sociale politie 
  (klasse 2) 
-1 afdelingshoofd personeel (klasse 2) 
-1 communicatie Verantwoordelijke  
  (klasse 2 ) 
-1 toezichthoudend ambtenaar  
  (klasse 1) 
  

Totaal 8 
-2 ICT – consulenten 
-1 boekhouder 
-1 maatschappelijk 
assistent 
-4 consulenten 

Totaal 20 
-2 ICT-assistenten 
-18 assistenten  

Totaal 7 
-5 bedienden 
-2 arbeiders  

41 

 


