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Datum: Vrijdag 2 februari 2018
PZ Westkust – PZ Polder – PZ RIHO en PZ Vlas slaan de handen in elkaar

Op vrijdag 2 februari ondertekenden de voorzitter – burgemeesters Marc Vanden Bussche,
Toon Vancoillie (vervanger Lies Laridon), Kris Declercq, Vincent Van Quickenborne en de 4
korpschefs Nicholas Paelinck, Johan Geeraert, Curd Neyrinck en Filip Devriendt te Koksijde
een uniek samenwerkingsprotocol. Dit in aanwezigheid van gouverneur Decaluwé,
procureur van West-Vlaanderen Jean-Marie Cool en tal van andere prominenten.
Bestaande samenwerking als basis
Deze basisovereenkomst voorziet dat de 4 politiezones in de toekomst op tal van domeinen
zullen gaan samenwerken. Belangrijkste doelstelling hierbij betreft een optimalisatie van de
inzet qua personeel en middelen voor het invullen van een aantal disciplines.
Basis voor dit uniek verbond is een reeks bestaande afspraken tussen de respectievelijke
zones wat betreft onder andere intern toezicht, snelheidscontroles en interne preventie. De
eerste samenwerking dateert reeds uit de periode 2004 -2005 (tussen de PZ Westkust en de
PZ RIHO).
De betrokken korpschefs waren op deze manier reeds verbonden met elkaar en de
bestaande afspraken bleken bovendien bijzonder succesvol.
“Met de expertise en middelen waar we samen over beschikken kunnen we beslist nog betere
resultaten neerzetten”, we mikken op een win-win, aldus de 4 korpschefs.
We zien dat samenwerken onze slagkracht verhoogt en tot resultaten leidt. Denk maar aan
de recente ondersteuning met mobiele ANPR-camera’s, de gemeenschappelijke gerechtelijke
acties, de onderlinge bijstand tijdens verkeerscontroles, …”
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De toekomst
De zones gaan overkoepelend werken op onderstaande vlakken (betreft een niet-limitatieve
lijst):
Een informatieveiligheidsconsulent/data protection officer (ziet toe op de eerlijke en
wettelijke verwerking van gegevens op een onafhankelijke manier en is ook betrokken bij
de uitwerking van een privacybeleid en het veiligheidsplan).
Intern toezicht en integrale kwaliteitszorg.
Interne zorg (staat in voor het welzijn van de medewerkers en biedt naast individuele
hulpverlening ook opvang na ingrijpende gebeurtenissen).
Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en Welzijn.
ICT.
LCCU (Lokale Computer Crime Unit).
Gebruik van materiaal (voertuigen, flitstoestellen, …).
Diverse operationele inzet.
…
“Door de overkoepelende werking kunnen we nog meer inzetten op snelheid, technologie en
innovatie bij de aanpak van nieuwe criminaliteitsfenomenen (bv. internationale misdaad,
mensensmokkel, immigratiestromen, terrorisme, internetcriminaliteit, …).
We zetten via de samenwerking ook in op een administratieve vereenvoudiging van de
overhead-overlast van de 4 korpsen met een besparing op termijn op de niet-operationele
kost”, klinkt het unisono bij de 4 korpschefs.

Mogelijke uitbreiding politiezones
“We sluiten een uitbreiding van onze samenwerking met andere politiezones zeker niet uit,
maar willen eerst zelf minstens een jaar proefdraaien vooraleer we met nog andere partners
in zee gaan”, besluiten de voorzitters van de betrokken politiezones.
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De samenwerking WVL4 in kaart
De samenwerking tussen de 4 politiezones heeft betrekking op 13 gemeenten/steden,
samen goed voor een totale oppervlakte van 624,63 km2.
De 4 politiezones stellen 858 personeelsleden tewerk en beschikken in totaal over een
budget van 89 078 300 euro (72 159 087 euro gewone dienst en 16 919 213 euro
buitengewone dienst).
98,86 km2
44 339 inwoners
198 personeelsleden
16 748 632 euro gewone dienst
6 725 000 euro buitengewone dienst

299,48 km2
47 932 inwoners
109 personeelsleden
9 098 386 euro gewone dienst
7 766 000 euro buitengewone dienst

123,11 km2
99 188 inwoners
260 personeelsleden
22 312 069 euro gewone dienst
1 828 213 euro buitengewone dienst

103,18 km2
94 652 inwoners
291 personeelsleden
24 000 000 euro gewone dienst
600 000 euro buitengewone dienst
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Oppervlakte

Inwonersaantal

PZ Westkust

PZ Polder

PZ RIHO

PZ Vlas

Totaal

98,86 km2

299,48 km2

123,11 km2

103,18 km2

624,63 km2

PZ Westkust

PZ Polder

PZ RIHO

PZ Vlas

Totaal

44 339

47 932

99 188

94 652

286 111

Aantal
personeelsleden

PZ Westkust

PZ Polder

PZ RIHO

PZ Vlas

Totaal

Burgerpersoneel

24

16

67

50

157

Operationelen

174

93

193

251

711

Totaal

198

109

260

301

868

Budget
(uitgaven)

PZ Westkust

PZ Polder

PZ RIHO

PZ Vlas

Totaal

Gewone dienst

16 748 632
euro

9 098 386
euro

22 312 069
euro

24 000 000
euro

72 159 087
euro

Buitengewone
dienst

6 725 000
euro

7 766 000
euro

1 828 213
euro

600 000
euro

16 919 213
euro

Totaal

23 473 632
euro

16 864 386
euro

24 140 282
euro

24 600 000
euro

89 078 300
euro
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