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Zoneraad 

dinsdag, 20 december 2022 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq, Ria Beeusaert-Pattyn, Greet De Roo, Rita Demaré, 

Luc Vannieuwenhuyze, Luc Derudder, Ward Vergote, Dirk Verwilst, 
Denis Fraeyman, Lieven Huys, Kurt Windels, Bert Maertens: leden met 
stemrecht; 
Christian Gryspeert, Lieven Rijckaert: leden zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd, Karlos Callens, Koenraad Degroote: leden met 
stemrecht; 
Olivier Ramon: lid zonder stemrecht 

 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 29 november 2022 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 

Personeel 

2. Goedkeuring toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in 
Vlaanderen (GSD-V) 

De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het zonecollege gaf in haar zitting van 28 juni 2022 haar goedkeuring tot aansluiting bij de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw (GSD-V) voor het 
administratief en operationeel beroepspersoneel. 

- Deze goedkeuring werd meegedeeld op de vergadering van het bijzonder 
onderhandelingscomité van 23 november 2022. 

- Voor de aansluiting dient GSD-V vzw in de loop van de maand december 2022 (uiterlijk januari 
2023) in het bezit gesteld te worden van de beslissing van zoneraad m.b.t. de aansluiting. Deze 
beslissing is nodig t.a.v. de RSZ, aangezien zij – in opdracht van GSD-V - instaan voor de inning 
van de bijdrage (dit gebeurt samen met de andere sociale zekerheidsbijdragen). 
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Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle later wijzigingen. 
- De oprichting van de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen” 

(afgekort GSD-V) dd. 26 januari 2009, waarvan de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 17 april 2009 en die werden gewijzigd op de algemene vergadering van 12 maart 
2014 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2014). 

Feiten, context en argumentatie 
- De hulpverleningszones behoren tot het toepassingsgebied van de Gemeenschappelijke Sociale 

Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V). 
- De GSD-V biedt een uitgebreide dienstverlening: 

• premies bij familiale gebeurtenissen of pensioen; 

• kortingen via PlusPas; 

• vakantieaanbod via Pollen vzw; 

• discrete maatschappelijke dienstverlening; 

• tussenkomst in (para)medische kosten afhankelijk van het gezinsinkomen; 

• uitzonderlijke financiële hulpverlening in noodsituaties. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Zone Midwest treedt toe tot de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen 
in Vlaanderen” opgericht ten behoeve van de lokale besturen, conform het sectoraal 
akkoord 2008-2013 van 19 november 2008, voor administratief en het operationeel 
beroepspersoneel. 

Artikel 2. De toetreding gaat in op 1 januari 2023. 

Artikel 3. Deze vrijwillige toetreding houdt voor Zone Midwest de verplichting in te zullen voldoen 
aan de voorwaarden die aan de aangesloten besturen worden opgelegd, en die zijn 
opgenomen in artikel 7 van de statuten van de GSD-V, en dit vanaf 01.01.2023 tot 
wanneer een eventueel ontslag zou ingaan. 

Artikel 4. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. 
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Financieel 

3. Goedkeuring wijziging van het retributiereglement 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Conform de geldende wetgeving zijn een aantal taken die hulpverleningszone Midwest moet 

uitvoeren, te verhalen. Daarnaast zijn opdrachten van brandpreventie ten gunste van 
particulieren, rechtspersonen of van private en/of openbare instellingen, eveneens te 
factureren. Bijgevolg is het gerechtvaardigd om de kosten hiervan door te rekenen aan hen in 
wiens voordeel of op wiens vraag de opdracht wordt verricht. 

- De financiële toestand van de hulpverleningszone maakt het noodzakelijk om een retributie op 
verhaalbare opdrachten en brandpreventie te vestigen zodat de inkomsten daarvan een 
bijdrage kunnen leveren tot het behouden van het begrotingsevenwicht. 

- Om een retributie te kunnen heffen op de prestaties uitgevoerd door Zone Midwest dient er 
een reglement opgesteld te worden als wettelijke basis. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en de 

uitvoeringsbesluiten bij deze wet van toepassing. 
- Het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten 

die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van 

de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 
- Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele 

veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele 
bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de 
nood- en interventieplanning. 

- De beslissing nr. E.T. 128.051 van 14 december 2015 van de FOD Financiën houdende een 
beslissing inzake btw-belastingplicht van de hulpverleningszones bij potentiële 
concurrentieverstoring van enige betekenis. 

- De goedkeuring van het retributiereglement door de zoneraad van Zone Midwest in haar zitting 
van 6 januari 2015, gevolgd door een goedkeuring van de wijzigingen aan het 
retributiereglement in haar zittingen van 15 december 2015, 23 februari 2016, 28 juni 2016, 13 
december 2016 en 25 augustus 2020. 

Feiten, context en argumentatie 
- Sinds de oprichting van de hulpverleningszone op 1 januari 2015 werd er nog geen indexering 

toegepast. 
- Door het zonecollege werd in haar zitting van 25 oktober 2022, naar aanleiding van de 

goedkeuring van de begroting 2023, het voorstel tot indexering van de in het 
retributiereglement vermelde bedragen en tot het in overeenstemming brengen van de 
retributie met de reële kosten goedgekeurd. 

- Door het zonecollege werd in haar zitting van 29 november 2022 het ontwerp van gewijzigd 
retributiereglement goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2023 (en verder jaarlijks) wordt een 
indexering toegepast gebaseerd op de verhogingscoëfficiënt van het openbaar ambt. Om de 
retributie in overeenstemming te brengen met de kosten wordt voor de wespenbestrijding 
buiten de reguliere planning een bedrag van € 150,00 aangerekend. 

Verwijzingsdocumenten 
- Het gewijzigd retributiereglement in bijlage bij dit besluit. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad keurt het aangepaste retributiereglement, vervat in bijlage bij dit besluit, 
goed. 

Artikel 2. Het aangepast retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023. 

Artikel 3.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 

4. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begrotingsrekening, balans en resultatenrekening 
van het dienstjaar 2021 

De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur van 22 november 2022 

houdende goedkeuring van de begrotingsrekening 2021, de balans per 31 december 2021 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2021, ontvangen. 

- In de begeleidende brief van 23 november 2022 wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling 
voor te leggen aan de zoneraad. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63. 
- Het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de hulpverleningszones. 
- De beslissing van de zoneraad van Zone Midwest van 3 mei 2022 houdende de vaststelling van 

de jaarrekening 2021. 
Feiten, context en argumentatie 
- In het kader van het specifiek bijzonder toezicht bezorgde de gouverneur van de provincie West-

Vlaanderen een voor eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 22 november 2022 
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 3 mei 2022. 

Verwijzingsdocumenten 
- Besluit van de gouverneur van 22 november 2022. 
 
Besluit 

Artikel 1.  De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 22 november 2022 
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 3 mei 2022 
met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2021 van de hulpverleningszone. 

Artikel 2.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 
rekenplichtige van de Zone Midwest. 
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5. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring eindrekening de heer Guy Seyns, uittredend 
bijzondere rekenplichtige en mevrouw Anne Van den Abeele, waarnemend bijzondere 
rekenplichtige 

De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De toepasselijke regelgeving voorziet dat de ontslagnemende bijzondere rekenplichtige een 

eindrekening maakt wanneer deze zijn ambt definitief neerlegt, bij de ambtsaanvaarding en de 
ambtsneerlegging van de waarnemende bijzondere rekenplichtige en in het geval bedoeld in 
artikel 80, § 2, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

- De hulpverleningszone ontving het besluit d.d. 22 november 2022 van de heer gouverneur 
houdende de goedkeuring van de eindrekening per 18 april 2021 van de heer Guy Seyns, 
uittredend bijzondere rekenplichtige, zoals aanvaard door de zoneraad in zitting van 25 januari 
2022. De verantwoorde kastoestand per 18 april 2021, ten bedrage van 6.864.559,06 euro, 
stemt overeen met de verantwoordingsstukken van de financiële rekeningen en mevrouw Anne 
Van den Abeele erkent dit saldo te hebben ontvangen. 

- De hulpverleningszone ontving het besluit d.d. 22 november 2022 van de heer gouverneur 
houdende de goedkeuring van de eindrekening per 30 juni 2021 van mevrouw Anne Van den 
Abeele, waarnemend bijzondere rekenplichtige, zoals aanvaard door de zoneraad in zitting van 
21 december 2021. De verantwoorde kastoestand per 30 juni 2021, ten bedrage van 
7.112.621,05 euro, stemt overeen met de verantwoordingsstukken van de financiële rekeningen 
en de heer Olivier Ramon erkent dit saldo te hebben ontvangen. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid het artikel 82, §1. 
- Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere 

rekenplichtige van de hulpverleningszone. 
- Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de hulpverleningszones. 
- Beslissing van de zoneraad van de Zone Midwest van 25 januari 2022 houdende de vaststelling 

van de eindrekening per 18 april 2021 van de heer Guy Seyns, uitredend bijzondere 
rekenplichtige. 

- Beslissing van de zoneraad van de Zone Midwest van 21 december 2021 houdende de 
vaststelling van de eindrekening per 30 juni 2021 van mevrouw Anne Van den Abeele, 
waarnemend bijzondere rekenplichtige. 

- Besluit van de gouverneur van 16 november 2022 houdende goedkeuring van het besluit van de 
zoneraad van de Zone Midwest van 25 januari 2022 met betrekking tot de vaststelling van de 
eindrekening per 18 april 2021 van de heer Guy Seyns, uittredend bijzondere rekenplichtige van 
de Zone Midwest. 

- Besluit van de gouverneur van 16 november 2022 houdende goedkeuring van het besluit van de 
zoneraad van de Zone Midwest van 21 december 2021 met betrekking tot de vaststelling van de 
eindrekening per 30 juni 2021 van mevrouw Anne Van den Abeele, waarnemend bijzondere 
rekenplichtige van de Zone Midwest. 

Feiten, context en argumentatie 
- Er wordt gevraagd om de zoneraad, de heer Guy Seyns, mevr. Anne Van den Abeele en de heer 

Olivier Ramon van het besluit van de gouverneur op de hoogte te brengen. 
Verwijzingsdocumenten 
- Besluit van de heer gouverneur d.d. 16 november 2022. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad neemt akte van het besluit van de gouverneur van 16 november 2022 
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van de Zone Midwest van 25 
januari 2022 met betrekking tot de vaststelling van de eindrekening per 18 april 2021 van 
de heer Guy Seyns, uittredend bijzondere rekenplichtige van de Zone Midwest waarbij de 
eindrekening per 18 april 2021 wordt goedgekeurd en waarbij aan de heer Guy Seyns 
kwijting wordt verleend voor het gevoerde financieel beheer. 

Artikel 2. De zoneraad neemt akte van het besluit van de gouverneur van 16 november 2022 
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van de Zone Midwest van 21 
december 2021 met betrekking tot de vaststelling van de eindrekening per 30 juni 2021 
van mevrouw Anne Van den Abeele, waarnemend bijzondere rekenplichtige van de Zone 
Midwest waarbij de eindrekening per 30 juni 2021 wordt goedgekeurd en waarbij aan 
mevrouw Anne Van den Abeele kwijting wordt verleend voor het gevoerde financieel 
beheer. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de heer Guy 
Seyns, uittredend bijzondere rekenplichtige, aan mevrouw Anne Van den Abeele, 
waarnemend bijzondere rekenplichtige en aan de heer Olivier Ramon, bijzondere 
rekenplichtige. 

Volgende vergadering Zoneraad 

6. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 31 januari 2023. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


