Zoneraad
dinsdag, 26 mei 2020
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.

Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 28 april 2020

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Aankopen - Gunning
2.

Goedkeuring bestek en procedure - Aankoop ziekenwagen

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 ziekenwagen.
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 € 139.000,00 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
Hulpverleningszone Midwest heeft nood aan een nieuwe ziekenwagen.
In het kader van de opdracht “Aankoop ziekenwagen” werd een bestek met nr. ZMW2020/001
opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 135.000,00, excl. btw, of € 163.350,00, incl.
21% btw. Hiervoor is budget voorzien op artikel nummer 352/743-52 van het
investeringsbudget, in de begroting voor 2020.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 26 juni 2020 om 11.00 uur voorgesteld.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Uitnodigingsbrief tot offerte.

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 26 mei 2020

2

Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2020/001 en de raming voor de opdracht “Aankoop
ziekenwagen”, 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 € 135.000,00, excl. btw, of
€ 163.350,00, incl. 21% btw.

Artikel 2.

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

Artikel 3.

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




nemen

aan

de

Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver;
Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve;
Somati Vehicles nv, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem.

Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 juni 2020 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 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.

Personeel
3.

Goedkeuring wijziging personeelsplan

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De verdeling van het aantal vrijwilligers per post wordt afgestemd op de reële situatie. Hierbij
wordt rekening gehouden met een minimum van 24 vrijwilligers per post, de historische ligging
en de verdeling van de posten, het aantal interventies per gemeente en het inwonersaantal per
gemeente als maat voor de recruteringscapaciteit van vrijwilligers.
De vrijwillige officieren worden toegewezen per post om een spreiding over de posten in de
zone te waarborgen. Het aantal officieren per post hangt af van het aantal inwoners in de
gemeenten en indien mogelijk is er per post een officier.
Er worden vier functies van ambulancier (niet-brandweerman) voorzien voor post Lichtervelde
om het beschikbare ambulanciersbestand voor hun ziekenwagen aan te vullen.
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Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007; inzonderheid art. 102: “De raad
bepaalt, op voorstel van de zonecommandant, het personeelsplan van de zone. Voor het
personeelsplan van het operationeel personeel houdt de raad rekening met de door de Koning
bepaalde criteria.”
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het
personeelsplan van het operationeel personeel van de zones.
Beslissing van de zoneraad in zitting van 26 januari 2016 waarin het personeelsplan werd
goedgekeurd.
Beslissingen van de zoneraad in zitting van 27 september 2016, 27 juni 2017 en 30 april 2019
waarbij een wijziging van het personeelsplan werd goedgekeurd.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel tot wijziging van het personeelsplan werd met de vakorganisaties besproken op 19
mei 2020.
Verwijzingsdocumenten
Herwerkte personeelsplan mei 2020 als bijlage bij dit besluit.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het personeelsplan. Het
herwerkte personeelsplan wordt goedgekeurd.

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 en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

4.

Goedkeuring samenstelling en procedure voor de oprichting van het bureau van vrijwilligers

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voorziet in de oprichting van een
bureau van vrijwilligers binnen elke hulpverleningszone die vrijwillige personeelsleden heeft. De
wetsbepalingen werden ingevoegd bij Wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen
Binnenlandse Zaken.
Bevoegdheid en juridische grond
De Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en meer bepaald art. 66/1, art. 66/2,
art. 66/3 en art. 66/4:

“Art. 66/1. Binnen elke hulpverleningszone die vrijwillige personeelsleden heeft, wordt
een bureau van vrijwilligers gecreëerd.”

"Art. 66/2.

§ 1. Het bureau van vrijwilligers wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van
de kaders van het vrijwillig personeel aanwezig in de zone en naar evenredigheid,
rekening houdend met de kandidaturen.

§ 2. De zoneraad legt het maximumaantal leden van het bureau van vrijwilligers
vast, per kader van het vrijwillig personeel. Indien er meer kandidaturen zijn dan
het door de zoneraad vastgelegde maximumaantal, worden er verkiezingen
georganiseerd.

§ 3. De leden van het bureau van vrijwilligers worden aangesteld voor 4 jaar.
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§ 4. De leden van het bureau die lid zijn van het vrijwillig personeel, duiden in hun
midden de voorzitter van het bureau aan.

§ 5. De voorzitter van de raad en de zonecommandant maken van rechtswege deel
uit van het bureau van vrijwilligers."

"Art. 66/3. De raad legt het huishoudelijk reglement van het bureau vast, op voorstel van
deze."

"Art. 66/4. Het bureau van de vrijwilligers heeft tot doel:

kandidaat vrijwillige brandweerlui aan te trekken, te informeren, begeleiden en
adviseren;

zonale rekruteringsinitiatieven te ondersteunen;

de vrijwillige operationele personeelsleden vertrouwd te maken met en te binden
aan de zonale organisatie;

ervoor te zorgen dat binnen de zonale organisatie rekening wordt gehouden met
de bijzonderheden van het voluntariaat.
Daartoe kan het bureau:

1° de zonecommandant adviseren hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de
zonecommandant over specifieke onderwerpen die een impact hebben op de
vrijwillige operationele personeelsleden;

2° de vrijwillige operationele personeelsleden adviseren en begeleiden in de
verschillende aspecten verbonden aan hun bijzonderheden als vrijwilliger."
Feiten, context en argumentatie
Er moet een bureau van vrijwilligers worden opgericht.
De zoneraad moet het maximumaantal leden van het bureau van vrijwilligers per kader van het
vrijwillig personeel vastleggen. Er wordt voorgesteld om de aanbeveling van Netwerk Brandweer
te volgen en maximum 8 vrijwilligers uit het basiskader, maximum 4 vrijwilligers uit het
middenkader en maximum 2 vrijwilligers uit het hoger kader toe te laten tot het bureau van
vrijwilligers.
Er zal een oproep naar kandidaat leden worden gericht aan alle vrijwilligers. De kandidaturen
moeten binnen een termijn van 21 kalenderdagen schriftelijk of per mail worden ingediend bij
de personeelsdienst. Als er binnen een kader meer kandidaten dan het vastgelegde
maximumaantal zijn, zullen er verkiezingen worden georganiseerd.
Verwijzingsdocumenten
n.v.t.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de voorgestelde samenstelling van het bureau van vrijwilligers goed.
Er worden maximum 8 vrijwilligers uit het basiskader, maximum 4 vrijwilligers uit het
middenkader en maximum 2 vrijwilligers uit het hoger kader toegelaten tot het bureau
van vrijwilligers.

Artikel 2.

De zoneraad keurt de voorgestelde procedure voor de oprichting van het bureau van
vrijwilligers goed.

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 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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5.

Goedkeuring vacantverklaring van vier betrekkingen voor beroeps korporaal via bevordering
door verhoging in graad

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Volgens het Personeelsplan van Zone Midwest, goedgekeurd in de Zoneraad van 30 april 2019,
mag de helft van het operationele basiskader uit korporaals bestaan.
Momenteel zijn er twee beroeps korporaals en vierentwintig beroeps brandweermannen.
Op 26 november 2019 keurde de zoneraad de aanleg van een bevorderingsreserve voor
korporaal in het beroepskader goed.
Vier beroeps brandweermannen slaagden voor de procedure.
Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de vacant verklaring van vier betrekkingen voor beroeps
korporaal via bevordering door verhoging in graad.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de bepaling van het administratief statuut voor
het operationeel personeel van de hulpverleningszone en meer bepaald art. 52, art. 53, art. 54,
art. 55, art. 56 en art. 57:

“Art. 52. De bepalingen van deze titel hebben slechts betrekking op de bevordering in de
zone waar het personeelslid reeds is tewerkgesteld.
De verschillende types bevordering zijn:

1° voor wat betreft de administratieve loopbaan:
- de bevordering door verhoging in graad;
- de bevordering door mobiliteit zoals geregeld in titel 2 van dit boek.

2° wat de geldelijke loopbaan betreft, de bevordering in weddeschaal zoals
geregeld door de artikelen 10 tot 19 van het koninklijk besluit van 19 april 2014.

Art. 53. Iedere via bevordering door verhoging in graad toegankelijke en niet bezette
betrekking kan vacant worden verklaard door de raad.

Art. 54. § 1. De vacante betrekkingen worden ter kennis gebracht van de personeelsleden
via de website van de zone, via de dienstnota aangeplakt in de posten van de zone, per email en, voor de personen voorlopig verwijderd van de dienst, ook bij aangetekende brief
of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. Deze bekendmaking van de
vacante betrekking vermeldt de functiebeschrijving, de te vervullen voorwaarden, de
opgelegde proeven, de materie van deze proeven, alsook de praktische modaliteiten en
de einddatum voor de indiening van de kandidaturen. Deze einddatum kan niet minder
zijn dan dertig kalenderdagen vanaf de dag van de bekendmaking van de vacante
betrekking op de website van de zone.
§ 2. Worden enkel in aanmerking genomen, de kandidaturen van de personeelsleden die
ingediend zijn binnen de in paragraaf 1 bepaalde termijn.
§ 3. Elke kandidatuur voor een bevorderingsbetrekking wordt gemotiveerd.

Art. 55. Voor de toepassing van dit boek, staan de door bevordering toegankelijke
beroepsbetrekkingen open voor de beroepspersoneelsleden en staan de door
bevordering toegankelijke vrijwilligersbetrekkingen open voor de vrijwillige
personeelsleden.
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Art. 56. De bevorderingsvoorwaarden zijn:

1° voor de graad van korporaal:
a) benoemd zijn in de graad van brandweerman;
b) de vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" gekregen hebben bij de
laatste evaluatie;
c) titularis zijn van het brevet BO2;
d) geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57;
e) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

Art. 57. § 1. Het bevorderingsexamen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum
voor civiele veiligheid. Zij omvat geschiktheidstesten waaronder één praktische proef. De
Minister kan de inhoud en de modaliteiten van deze bevorderingsproeven bepalen.
Enkel de personeelsleden van de zones die ten laatste op de dag van het examen voldoen
aan de in artikel 56 vermelde bevorderingsvoorwaarden, mogen aan dit examen
deelnemen. De tijd nodig voor het afleggen van het bevorderingsexamen wordt voor de
beroepspersoneelsleden beschouwd als arbeidstijd.
De raad duidt de personen aan die de examenjury uitmaken, overeenkomstig het vierde
lid.
De jury is voor minstens de helft samengesteld uit officieren die tot de zone of zones van
de kandidaten behoren. Deze officieren hebben minstens dezelfde graad als die van de
vacant verklaarde betrekking. Als er niet voldoende houders zijn van een graad die ten
minste gelijk is aan de graad van het betrokken personeelslid, zetelen personeelsleden
van andere hulpverleningszones, houders van de betreffende graden, in de jury, na
aanduiding door de raad waartoe het betrokken personeelslid behoort. Geen enkel lid van
de examenjury mag de echtgenoot, de ouder of een bloedverwant tot en met de derde
graad zijn van een kandidaat.
Een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie in de zone mag als
waarnemer zetelen.
De jury stelt per zone een rangschikking van de kandidaten op. De raad is gebonden door
deze rangschikking voor de bevordering of de toelating tot de bevorderingsstage.
De raad kan een bevorderingsreserve aanleggen waarvan de geldigheidsduur de twee jaar
niet overschrijdt. De raad kan de geldigheid van de bevorderingsreserve maximum twee
keer verlengen met twee jaar.
De laureaat opgenomen in een reserve, kan niet aangesteld worden door de raad, zolang
hij beschikt over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie zoals bedoeld in artikel 248, eerste
lid, 3° tot en met 7° of artikel 248, tweede lid, 3° tot en met 5°.
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van hun resultaat bij aangetekend schrijven
of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum.
§ 2. De beslissing tot toelating tot de bevorderingsstage voor de graden van sergeant en
luitenant en de beslissing tot bevordering voor de andere graden wordt door de voorzitter
of zijn afgevaardigde bij aangetekend schrijven of via elke andere drager met bewijskracht
en vaste datum.”
Feiten, context en argumentatie
De zoneraad heeft kennis genomen van het proces-verbaal van de bevorderingsreserve voor
korporaal in het beroepskader.
De zoneraad kan vier betrekkingen voor beroeps korporaal via bevordering door verhoging in
graad vacant verklaren.
Verwijzingsdocumenten
Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 30 april 2019
Besluit van de zoneraad in zitting van 26 november 2019 waarin de aanleg van een
bevorderingsreserve voor beroeps korporaal via bevordering door verhoging in graad werd
goedgekeurd.
Proces-verbaal bevorderingsreserve korporaal in het beroeps kader.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad verklaart vier betrekkingen voor beroeps korporaal via bevordering door
verhoging in graad vacant.

Artikel 2.

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 FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele
Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de representatieve
vakorganisaties.

6.

Goedkeuring vacantverklaring van 61 betrekkingen voor vrijwillig korporaal via bevordering door
verhoging in graad

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Volgens het Personeelsplan van Zone Midwest, goedgekeurd in de Zoneraad van 30 april 2019,
mag de helft van het operationele basiskader uit korporaals bestaan.
Momenteel zijn slechts 43 van de 435 vrijwilligers in het basiskader korporaal.
Op 26 november 2019 keurde de zoneraad de aanleg van een bevorderingsreserve voor
korporaal in het vrijwilligerskader goed.
60 vrijwillige brandweermannen slaagden voor de procedure; 1 vrijwillige brandweervrouw
heeft de procedure nog niet voltooid wegens zwangerschap.
Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de vacant verklaring van 61 betrekkingen voor vrijwillig
korporaal via bevordering door verhoging in graad.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de bepaling van het administratief statuut voor
het operationeel personeel van de hulpverleningszone en meer bepaald art. 52, art. 53, art. 54,
art. 55, art. 56 en art. 57:

“Art. 52. De bepalingen van deze titel hebben slechts betrekking op de bevordering in de
zone waar het personeelslid reeds is tewerkgesteld.
De verschillende types bevordering zijn:

1° voor wat betreft de administratieve loopbaan:
- de bevordering door verhoging in graad;
- de bevordering door mobiliteit zoals geregeld in titel 2 van dit boek.

2° wat de geldelijke loopbaan betreft, de bevordering in weddeschaal zoals
geregeld door de artikelen 10 tot 19 van het koninklijk besluit van 19 april 2014.

Art. 53. Iedere via bevordering door verhoging in graad toegankelijke en niet bezette
betrekking kan vacant worden verklaard door de raad.

Art. 54. § 1. De vacante betrekkingen worden ter kennis gebracht van de personeelsleden
via de website van de zone, via de dienstnota aangeplakt in de posten van de zone, per email en, voor de personen voorlopig verwijderd van de dienst, ook bij aangetekende brief
of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. Deze bekendmaking van de
vacante betrekking vermeldt de functiebeschrijving, de te vervullen voorwaarden, de
opgelegde proeven, de materie van deze proeven, alsook de praktische modaliteiten en
de einddatum voor de indiening van de kandidaturen. Deze einddatum kan niet minder
zijn dan dertig kalenderdagen vanaf de dag van de bekendmaking van de vacante
betrekking op de website van de zone.
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§ 2. Worden enkel in aanmerking genomen, de kandidaturen van de personeelsleden die
ingediend zijn binnen de in paragraaf 1 bepaalde termijn.
§ 3. Elke kandidatuur voor een bevorderingsbetrekking wordt gemotiveerd.
Art. 55.Voor de toepassing van dit boek, staan de door bevordering toegankelijke
beroepsbetrekkingen open voor de beroepspersoneelsleden en staan de door
bevordering toegankelijke vrijwilligersbetrekkingen open voor de vrijwillige
personeelsleden.
Art. 56. De bevorderingsvoorwaarden zijn:

1° voor de graad van korporaal:
a) benoemd zijn in de graad van brandweerman;
b) de vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" gekregen hebben bij de
laatste evaluatie;
c) titularis zijn van het brevet BO2;
d) geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57;
e) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.
Art. 57. § 1. Het bevorderingsexamen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum
voor civiele veiligheid. Zij omvat geschiktheidstesten waaronder één praktische proef. De
Minister kan de inhoud en de modaliteiten van deze bevorderingsproeven bepalen.
Enkel de personeelsleden van de zones die ten laatste op de dag van het examen voldoen
aan de in artikel 56 vermelde bevorderingsvoorwaarden, mogen aan dit examen
deelnemen. De tijd nodig voor het afleggen van het bevorderingsexamen wordt voor de
beroepspersoneelsleden beschouwd als arbeidstijd.
De raad duidt de personen aan die de examenjury uitmaken, overeenkomstig het vierde
lid.
De jury is voor minstens de helft samengesteld uit officieren die tot de zone of zones van
de kandidaten behoren. Deze officieren hebben minstens dezelfde graad als die van de
vacant verklaarde betrekking. Als er niet voldoende houders zijn van een graad die ten
minste gelijk is aan de graad van het betrokken personeelslid, zetelen personeelsleden
van andere hulpverleningszones, houders van de betreffende graden, in de jury, na
aanduiding door de raad waartoe het betrokken personeelslid behoort. Geen enkel lid van
de examenjury mag de echtgenoot, de ouder of een bloedverwant tot en met de derde
graad zijn van een kandidaat.
Een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie in de zone mag als
waarnemer zetelen.
De jury stelt per zone een rangschikking van de kandidaten op. De raad is gebonden door
deze rangschikking voor de bevordering of de toelating tot de bevorderingsstage.
De raad kan een bevorderingsreserve aanleggen waarvan de geldigheidsduur de twee jaar
niet overschrijdt. De raad kan de geldigheid van de bevorderingsreserve maximum twee
keer verlengen met twee jaar.
De laureaat opgenomen in een reserve, kan niet aangesteld worden door de raad, zolang
hij beschikt over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie zoals bedoeld in artikel 248, eerste
lid, 3° tot en met 7° of artikel 248, tweede lid, 3° tot en met 5°.
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van hun resultaat bij aangetekend schrijven
of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum.
§ 2. De beslissing tot toelating tot de bevorderingsstage voor de graden van sergeant en
luitenant en de beslissing tot bevordering voor de andere graden wordt door de voorzitter
of zijn afgevaardigde bij aangetekend schrijven of via elke andere drager met bewijskracht
en vaste datum.”
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Feiten, context en argumentatie
De zoneraad heeft kennis genomen van het proces-verbaal van de bevorderingsprocedure voor
korporaal in het vrijwilligerskader.
De zoneraad kan 61 betrekkingen voor vrijwillig korporaal via bevordering door verhoging in
graad vacant verklaren.
Verwijzingsdocumenten
Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 30 april 2019
Besluit van de zoneraad in zitting van 26 november 2019 waarin de aanleg van een
bevorderingsreserve voor vrijwillig korporaal via bevordering door verhoging in graad werd
goedgekeurd
Proces-verbaal bevorderingsreserve korporaal in het vrijwilligerskader.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad verklaart 61 betrekkingen voor vrijwillig korporaal via bevordering door
verhoging in graad vacant.

Artikel 2.

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 FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele
Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de representatieve
vakorganisaties.

Financieel
7.

Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begroting van het dienstjaar 2020

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van het
besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 22 oktober 2019 m.b.t. de vaststelling van de
begroting van het dienstjaar 2020 en de erin vermelde gemeentelijke dotaties aan de zone,
ontvangen.
In de begeleidende brief 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 2015 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.
Feiten, context en argumentatie
De bedragen van de federale basisdotatie en de federale (gegroepeerde) bijkomende dotaties
dienen, van zodra ze gekend zijn, te worden aangepast in de eerstvolgende begrotingswijziging.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur d.d. 04.02.2019.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur Zone Midwest van 4
februari 2020 m.b.t. de vaststelling van de begroting van het dienstjaar 2020.
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Artikel 2.

8.

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.

Goedkeuring jaarrekening 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Elk jaar dient de bijzonder rekenplichtige na het afsluiten van het boekjaar de
begrotingsrekening en haar bijlagen op te maken. De voorgelegde jaarrekening is de
jaarrekening van 2019.
Deze jaarrekening bestaat uit twee delen: (i) de begrotingsrekening en (ii) de balans en de
resultatenrekening.
De begrotingsrekening geeft een idee hoe de begroting tijdens het dienstjaar is uitgevoerd. De
begrotingsrekening moet immers een volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke
financiële situatie van de zone, aangezien het de reële verrichtingen weergeeft en geen
voorafgaandelijke ramingen. Deze rekening is dus het instrument bij uitstek dat inzicht geeft in
de uitvoering van de begroting. In de begrotingsrekening zelf wordt voor elk artikel het geraamd
bedrag van de uitgaven en ontvangsten vergeleken met de werkelijk vastgelegde uitgaven en
vastgestelde rechten. De begrotingsrekening laat dus een vergelijking toe tussen wat was
gepland (de begroting) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (de jaarrekening).
De balans geeft een overzicht van het vermogen van de zone op het einde van het financiële
boekjaar. In een balans kan je ook steeds de vergelijking vinden tussen begin- en eindbalans. De
resultatenrekening geeft de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar weer.
Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de
opbrengsten en het totaal van de kosten.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen, inzonderheid afdeling
II. Budgettair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummers 86
tot en met 99.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de hulpverleningszones, in het bijzonder artikel 67.
De voorgelegde jaarrekening van de hulpverleningszone Midwest voor het dienstjaar 2019,
opgemaakt door dhr. Guy Seyns, bijzonder rekenplichtige van de hulpverleningszone Midwest.
Feiten, context en argumentatie
De jaarrekening sluit af met een begrotingsresultaat van 903.731,93 euro in de gewone dienst
en 16.479,36 euro in de buitengewone dienst.
Verwijzingsdocumenten
De jaarrekening, de verklarende nota bij deze jaarrekening en de bijlagen bij de jaarrekening.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De begrotingsrekening 2019 wordt definitief vastgesteld zoals in het overzicht (bedragen
in euro) hierna is vermeld.
Netto – vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Begrotingsresultaat (gewone dienst)
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Artikel 2.

Artikel 3.

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

1.547.722,57
2.451.454,50

Netto – vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

3.747.415,41
3.763.894,80
-16.479,39
1.970.914,77
1.954.435,38

De balans op 31 december 2019 wordt definitief vastgesteld zoals in de
samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld.
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa

9.543.493,92
5.527.277,03
15.070.770,95

Eigen vermogen
Schulden
Totaal passiva

14.966,906,80
103.864,15
15.070.770,95

De resultatenrekening op 31 december 2019 wordt definitief vastgesteld zoals in de
samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld.
Batig exploitatieresultaat
Nadelig uitzonderlijk resultaat
Batig resultaat van het dienstjaar

Artikel 4.

349.391,59
-53.975,45
295.416,14

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 dhr. Guy Seyns,
bijzonder rekenplichtige.

Volgende vergadering Zoneraad
9.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 23 juni 2020.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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