Zoneraad  Zone Midwest
dinsdag, 27 november 2018
Overzicht beslissingen

Aanwezig

Verontschuldigd
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Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke;
Els De Rammelaere: burgemeester Tielt;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht

Zoneraad  in openbare zitting
Goedkeuring verslag  Zonecollege en Zoneraad
1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 23 oktober 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

Logistiek/Materieel
2.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop adembeschermende middelen

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.”;
Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van adembeschermende
middelen.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d ii (de
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van:
mededinging ontbreekt om technische redenen).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Midwest exclusiviteit” werd een bestek met nr. ZMW2018/001
opgesteld door de Dienst Logistiek.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.840,25 excl. btw of € 79.660,70 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget onder artikel 351/74451 van de
Hulpverleningszone Midwest
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offerte Drager
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2018/001 en de raming voor de opdracht “Midwest exclusiviteit”,
opgesteld door de Dienst Logistiek worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 65.840,25 excl. btw of € 79.660,70 incl. 21% btw.

Artikel 2.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking aan de firma Drager Safety Belgium NV, Heidi 10,
1780 Wemmel.

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 en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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3.

Goedkeuring aankoop interventiekledij

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.”;
Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van interventiekledij voor
de brandweer.
Hulpverleningszone Brandweer Antwerpen, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen heeft op 02 mei
2018 een raamovereenkomst afgesloten voor de aankoop van interventiekledij, met referentie
GAC/2016/3832. In hun gemotiveerde beslissing wijzen zij de opdracht toe aan N.V. Sioen,
Fabrieksstraat 23,8850 Ardooie.
Daarnaast is het zo dat Hulpverleningszone Brandweer Antwerpen het bestek en de gunning
openstelt voor hulpverleningszone Midwest. Aangezien zij de verplichte mededinging verzorgd
heeft, wordt voorgesteld te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens
artikel 47 §2.
Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 56.791,35 incl. 21 % btw en is voorzien in het
investeringsbudget 2018 op artikelnummer 351/74451.
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.
Het huishoudelijk reglement.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aankoop van interventiekledij voor de brandweer goed, op basis
van een onderhandelingsprocedure (volgens art 47 §2).

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan N.V. Sioen, Fabrieksstraat 23, 8850 Ardooie voor een
geraamd bedrag van € 56.791,35 incl. 21 % btw.

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 en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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4.

Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's ‘aankoop van een container  basis
ontsmettingseenheid’

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.”;
Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van container – basis
ontsmettingseenheid.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Overwegende het huishoudelijk reglement;
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Aankoop van een container  basis ontsmettingseenheid” werd
een bestek met nr. ZMW2018/002 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63, excl. btw, of € 100.000,00, incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 31 december 2018 om 11.00 uur
voorgesteld.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Uitnodigingsbrief tot offerte.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2018/002 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
container  basis ontsmettingseenheid”, opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 82.644,63, excl. btw, of € 100.000,00, incl. 21% btw.

Artikel 2.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
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Artikel 3.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

nemen

aan

de

Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke;
Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;
AB Technics, Antwerpsesteenweg 115 te 2390 Oostmalle;
Appelmans nv, Begoniastraat 32 te 9810 Eke;
LVC Containerbouw, Joris Helleputtestraat 9 te 3920 Lommel.
Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 december 2018 om 11.00
uur.

Artikel 5.

Het verdere verloop van de gunningsprocedure wordt gedelegeerd aan het zonecollege.

Artikel 6.

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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Juridisch
13.

Protocol Databank Opleidingen Magenta

De zoneraad, in niet openbare zitting
Aanleiding en toelichting
De FOD BZ wenst een overeenkomst te sluiten voor de onderlinge uitwisseling van
persoonsgegevens via de databank/applicatie van Magenta inzake de opleidingen van het
operationeel personeel van de zones.
Bevoegdheid en juridische grond
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG.
Feiten, context en argumentatie
De zones, de opleidingscentra voor de civiele veiligheid en het KCCE hebben toegang tot de
gegevens omtrent de opleidingen van het operationeel personeel van de zones.
De zones zullen de initiële gegevens (personeelsbestanden) overmaken aan Magenta om deze
in te brengen in de databank. Deze gegevens kunnen aangevuld worden door de
opleidingscentra en door de betrokkene zelf.
Zodra de databank/applicatie operationeel is, zullen zowel de zones als de opleidingscentra
nieuwe gegevens rechtstreeks in de databank kunnen invoeren via hun login code (vb
aanwezigheid bij een lopende opleiding, behaald brevet, …).
KCCE is als opdrachtgever voor de ontwikkeling van de databank/applicatie verantwoordelijk
voor de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de databank/applicatie
Magenta in overeenstemming met de GDPR en heeft daartoe een verwerkersovereenkomst
gesloten met Magenta, onderaannemer, zoals bedoeld in artikel 28 AVG.
Door de FOD BZ wordt aan de zonecommandant gevraagd om spoedig het protocol te
ondertekenen en om de ondertekening ter kennis te geven aan de zoneraad.
Dit protocol wordt gesloten voor de duur van 3 jaar vanaf 1 juli 2018 en wordt stilzwijgend
verlengd, indien de databank/applicatie door de ondertekenende partijen verder gebruikt wordt
na deze periode, voor de duur gelijk aan de duur van de verlenging van het gebruiksrecht van
de databank/applicatie.
Verwijzingsdocumenten
Protocol ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van de ondertekening van het protocol voor de onderlinge
uitwisseling van persoonsgegevens via de databank/applicatie van Magenta.

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 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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Volgende vergadering Zoneraad

14.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 18 december 2018.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Kris Declercq
Voorzitter

