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Zoneraad 

dinsdag, 28 januari 2020 
10.30 u 

Huize Delicatesse, Oostrozebekestraat 29, Meulebeke 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 
Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

1.  Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 17 december 2019 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 
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2.  Goedkeuring gunning opdracht - ZMW 2019-009 Aankoop gasdichte pakken 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad besliste in zitting van 26 november 2019 om het bestek “Aankoop herbruikbare 

gasdicht pak” goed te keuren. Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om 
deze opdracht te gunnen aan Vanassche Services nv, Bruggestraat 153 te 8531 Harelbeke. 

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 
- Hulpverleningszone Midwest heeft nood aan de aankoop van een herbruikbare gasdicht pak. 
- In het kader van de opdracht “Aankoop herbruikbare gasdicht pak” werd een bestek met nr. 

ZMW2019/009 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 
- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 59.000,00, excl. btw, of € 71.390,00, incl. 

21% btw. 
- De Zoneraad verleende in zitting van 26 november 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, 

de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

- De Zoneraad besliste in zitting van 26 november 2019 om de plaatsingsprocedure te starten en 
volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

 Vanassche Services nv, Bruggestraat 153 te 8531 Harelbeke; 

 Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende; 

 Partner BVBA, Herentalsebaan 151 te 2150 Borsbeek; 

 Vandeputte NV, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout. 
- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 13 december 2019 om 11.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 11 april 2020. 
- Er werd 1 offerte ontvangen van Vanassche Services nv, Bruggestraat 153 te 8531 Harelbeke. 
- De Hulpverleningszone Midwest stelde op 10 januari 2020 het verslag van nazicht van de 

offertes op. 
- De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de 

opdracht “Aankoop herbruikbare gasdicht pak” te gunnen aan de firma met de enige offerte (op 
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Vanassche Services nv, Bruggestraat 153 
te 8531 Harelbeke. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Verslag van nazicht van de offertes 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
10 januari 2020, opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

Artikel 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

Artikel 3. De opdracht “Aankoop herbruikbare gasdicht pak” wordt gegund aan de firma met de 
enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Vanassche Services 
nv, Bruggestraat 153 te 8531 Harelbeke. 

Artikel 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2019/009. 

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 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. 

3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Integraal fysiek en medisch beleid bij de brandweer’ 
versie 16.12.2019 

 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- In haar zitting van 28 juni 2016 keurde de zoneraad van Zone Midwest de 

samenwerkingsovereenkomst ‘integraal fysiek en medisch beleid bij de brandweer goed’. Deze 
overeenkomst eindigde op 31 december 2019. 

- Op 16 december 2019 ontving de hulpverleningszone een vraag tot ondertekening van een 
aangepaste samenwerkingsovereenkomst ‘integraal fysiek en medisch beleid bij de brandweer’. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- De welzijnswet van 4 augustus 1996. 
- Het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 

in het bijzonder de artikelen 28 en 31. 
- Het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. 
- Het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van 

de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 
- Het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. 
- De ministeriële omzendbrief van 1 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de 

operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers 
adembescherming. 

- De ministeriële omzendbrief van 8 oktober 2016 betreffende de evaluatie van de operationele 
personeelsleden van de hulpverleningszones. 

- De ministeriële omzendbrief van 3 juni 2013 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit 
van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate 
hulp en van de adequate middelen. 
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Feiten, context en argumentatie 
- De betrokken partners zijn de vier West-Vlaamse hulpverleningszones, Het West-Vlaams 

Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA vzw) en de vzw 
Brandweer West-Vlaanderen. 

- De bedoeling van dit ‘strategisch samenwerkingsverband met een lange termijns-horizon’ is dat 
de partners verder actief bijdragen tot het project integraal, fysiek en medisch beleid bij de 
brandweer. 

- Grosso modo komt deze overeenkomst erop neer dat het beleid door de vzw WOBRA wordt 
uitgewerkt en wordt georganiseerd en dat de hulpverleningszone een locatie ter beschikking 
stellen. 

- De kosten (personeelskosten en investeringskosten) worden doorgerekend aan de 
hulpverleningszone. 

 De opstartkost werd reeds in het verleden betaald en moet niet opnieuw betaald worden. 

 De personeelskosten (testleiders) worden verrekend in het inschrijvingsgeld per persoon. 
- In het geval er subsidies worden toegekend zullen deze in mindering worden gebracht van de 

doorgerekende kosten. Bij subsidiëring zal worden overlegd hoe en waarvoor het verkregen 
subsidiebedrag zal worden aangewend, of geheel of gedeeltelijk zal terugvloeien naar de zones. 

- Indien een partner zelf wenst uit te stappen, dan wordt de samenwerking stopgezet en kan geen 
terugvordering geëist worden van de eerdere financiële inbreng en eindigt het gebruiksrecht op 
de testbaan. Het volledige gebruiksrecht blijft bij de overige partners, die de kosten pro rata 
financieren. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ‘Integraal fysiek en medisch beleid bij de 

brandweer’. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘integraal fysiek en 
medisch beleid bij de brandweer’ met de vier West-Vlaamse hulpverleningszones, Het 
West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten 
(WOBRA vzw) en de vzw Brandweer West-Vlaanderen als betrokken partners. 

Artikel 2. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar, loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2023 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

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  het West-Vlaams 
Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA vzw), 
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem t.a.v. de heer Carl Decaluwé, Gouverneur-
Voorzitter en aan de bijzondere rekenplichtige. 
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4.  Goedkeuring overeenkomst met Cipal m.b.t. informatieveiligheidsconsulent 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- In haar zitting van 22 maart 2016 besliste de zoneraad van Zone Midwest om in het kader van 

de GDPR-regelgeving en de verplichtingen op het vlak van informatieveiligheid Cipal aan te 
stellen als informatieveiligheidsconsulent/DPO voor de Zone Midwest. 

- Op de algemene vergadering van 15 december 2017 van Cipal is er een statutenwijziging 
doorgevoerd, waardoor hulpverleningszones en politiezones ook als vennoot kunnen 
aansluiten. Hierdoor wordt het mogelijk aanspraak te maken op de goedkopere dagprijzen 
(kostendelend aanbod) op het vlak van informatieveiligheid. 

- In haar zitting van 30 april 2019 besliste de zoneraad van Zone Midwest om als vennoot toe te 
treden tot de dienstverlenende vereniging Cipal met zetel te Geel. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- De algemene verordening gegevensbescherming van 14 april 2016. 
- Decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de 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 (algemene 
verordening gegevensbescherming). 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 houdende aanpassing van de besluiten van 
de Vlaamse Regering aan de 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 (algemene verordening gegevensbescherming). 

Feiten, context en argumentatie 
- De opdrachten worden telkens uitgevoerd tegen een dagprijs. De dagprijs voor het inhuren van 

een consulent is door het vennootschap gedaald. Er dienen jaarlijks minimaal 10 dagen te 
worden besteld. 

- Een aangepaste overeenkomst met een looptijd van 3 jaar (van 1 januari 2020 – 31 december 
2022) werd door CIPAL ter ondertekening voorgelegd. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Ontwerp van overeenkomst ‘aanstelling functionaris gegevensbescherming (DPO)’. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst ‘aanstelling functionaris 
gegevensbescherming (DPO)’ die door de Zone Midwest met Cipal dv, met 
maatschappelijke zetel te Gasthuisbos 4 in 2440 Geel wordt afgesloten. 

Artikel 2. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar, loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2022 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

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. 
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5.  Volgende zitting zoneraad 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 18 februari 2020. 
 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


