
Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest 

dinsdag, 24 april 2018 

Overzicht beslissingen 

Aanwezig Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;

Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde; 

Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke; 

Els De Rammelaere: burgemeester Tielt; 

Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 

Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 

Bert Maertens: burgemeester Izegem; 

Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 

Hendrik Verkest: burgemeester Wingene; 

Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter; 

Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 

Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 

Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;

Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 

Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 

Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 

Ward Vergote: burgemeester Moorslede 
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Zoneraad  in openbare zitting 

Goedkeuring verslag: Zonecollege en Zoneraad 

8.  Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest van 27 maart 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Algemeen 

9.  Beslissing tot het afsluiten van de eindrekening van de ontslagnemende bijzondere 

rekenplichtige en het verlenen van kwijting 

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 

2017 betreffende de civiele veiligheid. 

- Het college legt de eindrekening van de bijzondere rekenplichtige, in voorkomend geval 

samen met diens opmerkingen of, zo hij overleden is, die van zijn rechtverkrijgenden, voor 

aan de raad. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid het artikel 82, §1 

en §2. 

- 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. 

Feiten, context en argumentatie 

- Mevr. Tine Dhont heeft als ontslagnemende bijzondere rekenplichtige een eindrekening 

opgesteld en legde deze voor aan het zonecollege. 

- Het zonecollege nam in hun zitting van 24 april 2018 akte van deze eindrekening en legt 

deze ter afsluiting voor aan de zoneraad en met het verzoek om de bijzondere 

rekenplichtige kwijting te verlenen. 

Verwijzingsdocumenten 

- Eindrekening. 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad neemt akte van de door mevr. Tine Dhont opgestelde eindrekening. 

Artikel 2. De zoneraad sluit de eindrekening van de ontslagnemende bijzondere rekenplichtige 

mevr. Tine Dhont af en verleent haar kwijting. 

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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan mevr. Tine Dhont, 

ontslagnemend bijzondere rekenplichtige en aan dhr. Guy Seyns, bijzondere 

rekenplichtige. 
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Logistiek/Materieel 

10.  Goedkeuring aankoop tankwagen 

De zoneraad, in openbare zitting,

Aanleiding en toelichting 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt 

dat: “De zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”; 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 

augustus 2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een tankwagen.  

- Gelet op de prijsvraag van de ADCV van de FOD Binnenlandse zaken voor de aankoop van 

tankwagens volgens lastenboek II/MAT/A2629712 – perceel 1. In hun gemotiveerde 

beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma Vanassche FFE N.V., Brugsesteenweg 2, 

8531 Harelbeke; voor een geraamd bedrag van € 270.203,46  incl. 21 % btw 

- Aangezien het Ministerie de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld te 

gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. Het 

krediet voor deze aankoop is geraamd op € 270.203,46  incl. 21 % btw en voorzien in het 

investeringsbudget 2018 -  351/743-98 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoopcentrale. 

- 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. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement; 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage)

- Technische fiche

Visum 

Visum financieel beheerder: ok  beslist op 22/04/18 door Guy Seyns. 

Visum preventieadviseur: ok  beslist op 23/04/18 door Dries Cauwelier. 
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Besluit

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van een tankwagen goed op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f).  

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan firma Vanassche FFE N.V., Brugsesteenweg 2, 8531 

Harelbeke; voor een geraamd bedrag van € 270.203,46  incl. 21 % btw. 

Artikel 3.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 4.  Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de federale diensten van de gouverneur, 

algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 

rekenplichtige. 

11.  Goedkeuring aankoop ladderwagen 

De zoneraad, in openbare zitting, 

Aanleiding en toelichting 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt 

dat: “De zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan. 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 

augustus 2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een ladderwagen.  

- Gelet op de prijsvraag van de ADCV van de FOD Binnenlandse zaken voor de aankoop van 

ladderwagens volgens lastenboek II/MAT/A4934816 – perceel 1. In hun gemotiveerde 

beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma Somati Vehicles N.V., Industrielaan 17A, 

9320 Erembodegem; voor een geraamd bedrag van € 641.572,25  incl. 21 % btw 

- Aangezien het Ministerie de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld te 

gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. Het 

krediet voor deze aankoop is geraamd op € 641.572,25  incl. 21 % btw en voorzien in het 

investeringsbudget 2018 -  351/743-98 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoopcentrale. 

- 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. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement; 
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Verwijzingsdocumenten (in bijlage)

- Technische fiche

Visum 

Visum financieel beheerder: ok  beslist op 22/04/18 door Guy Seyns. 

Visum preventieadviseur: ok  beslist op 23/04/18 door Dries Cauwelier. 

Besluit

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van een ladderwagen goed op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan firma Somati Vehicles N.V., Industrielaan 17A, 9320 

Erembodegem; voor een geraamd bedrag van € 641.572,25  incl. 21 % btw. 

Artikel 3.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 4.  Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de federale diensten van de gouverneur, 

algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 

rekenplichtige. 

12.  Goedkeuring instap Topdesk via raamcontract Brugge 

Zoneraad, in openbare zitting, 

Aanleiding en toelichting 

- Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 

117 : “De zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”; 

- De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT producten en 

biedt alle organisatie die vallen onder de wet van de overheidsopdrachten de 

mogelijkheid om hierop beroep te doen.

- Hiertoe werd een Europese procedure met bekendmaking gevoerd en betrof het een 

beperkte offerteaanvraag voor leveringen en een onderhandelingsprocedure voor 

werken en diensten. De looptijd als opdrachtencentrale loopt van de periode 2014 tot 

2019 en dit voor 16 percelen. 

- Op de zoneraad van 25 augustus 2015 werd besloten om aan te sluiten bij de 

opdrachtencentrale. 

- Gelet op de uitdaging om een verbeterde dienstverlening mogelijk te maken, gekoppeld 

aan betere samenwerking tussen de service verlenende en logistieke diensten van de 

hulpverleningszone stellen wij voor om over te stappen naar het softwarepakket 

“Topdesk”. Belangrijke doelstellingen zijn het standardiseren van bepaalde processen via 

een makkelijk bereikbaar systeem, maar evenzeer het principe van shared service 

management en service integrated management. 

- De consultancy, implementatie en opleiding wordt geraamd op € 30.578 excl. 21% BTW. 

- De jaarlijkse software kost bedraagt: € 14.514,50 excl. 21%BTW. met een contractuele 

duur van 3 jaar. 
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Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoopcentrale. 

- 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. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage)

- Offerte Midwest

Visum 

Visum financieel beheerder: ok  beslist op 23/04/18 door Guy Seyns. 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de instap via de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor de 

consultancy, implementatie en opleiding van de software “Topdesk” voor een geraamd 

bedrag van € 30.578 excl. 21% BTW goed. 

Artikel 2.  De zoneraad keurt het jaarlijkse abonnement voor 650 eindgebruikers voor een geraamd 

bedrag van € 14.514,50 excl. 21%BTW goed. 

Artikel 3.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende offerte. 

Artikel 4.  Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de federale diensten van de gouverneur, 

algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 

rekenplichtige. 
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13.  Goedkeuring aankoop commandowagen post Lichtervelde 

De zoneraad, in openbare zitting, 

Aanleiding en toelichting 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt 

dat: “De zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”; 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 

augustus 2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een 

commandowagen voor post Lichtervelde.

- De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van lichte 

bestelwagens volgens het bestek “FORCMSVV067” perceel 1. In hun gemotiveerde 

beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 

40, 1050 Brussel. De aankoop wordt geraamd op €22.813,96 incl.21% BTW.

- De ombouw en inrichting van het voertuig tot prioritair voertuig is eveneens voorzien in 

bovenvermeld bestek en zij wijzen de opdracht toe aan de firma MECELCAR, Avenue 

Albert Einstein 12, 1348 LouvainLaNeuve. Deze opdracht wordt geraamd op €13.296,16 

incl. 21 % btw. 

- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt 

voorgesteld te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, 

§ 2. 1° f. Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 36.110,12 incl. 21 % btw en is 

voorzien in het investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74352. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoopcentrale. 

- 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. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement; 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage)

- Offerte D’IETEREN 

- Offerte MECELCAR 

Visum 

Visum financieel beheerder: ok  beslist op 23/04/18 door Guy Seyns. 

Visum preventieadviseur: ok  beslist op 23/04/18 door Dries Cauwelier. 
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Besluit 

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van één commandowagen goed, op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). Deze commandowagen wordt ingezet 

in post Lichtervelde. 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 40, 1050 Brussel 

voor een geraamd bedrag van €22.813,96 incl.21% BTW. 

Artikel 3. De ombouw van het voertuig wordt gegund aan MECELCAR, Avenue Albert Einstein 12, 

1348 LouvainLaNeuve voor een geraamd bedrag van €13.296,16 incl. 21 % btw. 

Artikel 4.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 5.  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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 

rekenplichtige. 

14.  Goedkeuring aankoop commandowagen post Zwevezele 

De zoneraad, in openbare zitting,

Aanleiding en toelichting 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt 

dat: “De zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”; 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 

augustus 2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een 

commandowagen voor post Zwevezele.

- De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van lichte 

bestelwagens volgens het bestek “FORCMSVV067” perceel 1. In hun gemotiveerde 

beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 

40, 1050 Brussel. De aankoop wordt geraamd op €22.813,96 incl.21% BTW.

- De ombouw en inrichting van het voertuig tot prioritair voertuig is eveneens voorzien in 

bovenvermeld bestek en zij wijzen de opdracht toe aan de firma MECELCAR, Avenue 

Albert Einstein 12, 1348 LouvainLaNeuve. Deze opdracht wordt geraamd op €13.296,16 

incl. 21 % btw. 

- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt 

voorgesteld te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, 

§ 2. 1° f. Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 36.110,12 incl. 21 % btw en is 

voorzien in het investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74352. 
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Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoopcentrale. 

- 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. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage)

- Offerte D’IETEREN 

- Offerte MECELCAR 

Visum 

Visum financieel beheerder: ok  beslist op 23/04/18 door Guy Seyns.

Besluit

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van één commandowagen goed, op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). Deze commandowagen wordt ingezet 

in post Zwevezele. 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 40, 1050 Brussel 

voor een geraamd bedrag van €22.813,96 incl.21% BTW. 

Artikel 3. De ombouw van het voertuig wordt gegund aan MECELCAR, Avenue Albert Einstein 12, 

1348 LouvainLaNeuve voor een geraamd bedrag van €13.296,16 incl. 21 % btw. 

Artikel 4.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 5.  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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 

rekenplichtige. 
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15.  Goedkeuring aankoop dienstwagen post Roeselare 

De zoneraad, in openbare zitting,

Aanleiding en toelichting 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt 

dat: “De zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”; 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 

augustus 2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een dienstwagen 

voor post Roeselare.

- De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van lichte 

bestelwagens volgens het bestek “FORCMSVV067” perceel 1. In hun gemotiveerde 

beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 

40, 1050 Brussel. De aankoop wordt geraamd op €22.813,96 incl.21% BTW.

- De ombouw en inrichting van het voertuig tot prioritair voertuig is eveneens voorzien in 

bovenvermeld bestek en zij wijzen de opdracht toe aan de firma MECELCAR, Avenue 

Albert Einstein 12, 1348 LouvainLaNeuve. Deze opdracht wordt geraamd op €11.475.7 

incl. 21 % btw. 

- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt 

voorgesteld te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, 

§ 2. 1° f. Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 34.289,66 incl. 21 % btw en is 

voorzien in het investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74352. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoopcentrale. 

- 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. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage)

- Offerte D’IETEREN 

- Offerte MECELCAR 

Visum 

Visum financieel beheerder: ok  beslist op 23/04/18 door Guy Seyns. 

Visum preventieadviseur: ok  beslist op 23/04/18 door Dries Cauwelier. 
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Besluit

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van één dienstwagen goed, op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). Deze dienstwagen wordt ingezet in 

post Roeselare. 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 40, 1050 Brussel 

voor een geraamd bedrag van €22.813,96 incl.21% BTW. 

Artikel 3. De ombouw van het voertuig wordt gegund aan MECELCAR, Avenue Albert Einstein 12, 

1348 LouvainLaNeuve voor een geraamd bedrag van €11.475.7 incl. 21 %. 

Artikel 4.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 5.  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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 

rekenplichtige. 

Lieven Rijckaert

Secretaris 

Christian Gryspeert

Zonecommandant 

Francesco Vanderjeugd

Ondervoorzitter


