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Zoneraad 

dinsdag, 23 juni 2020 
08.00 u 

Stadhuis Izegem, zaal Meilief 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 
Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
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; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 26 mei 2020 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2. Goedkeuring bestek en procedure voor de aankoop van brandweerbottines, -laarzen en 
veiligheidsschoenen 

De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en 

uitrusting die de zonale werking garanderen. 
- De interventiekledij van de hulpverleners binnen de dringende geneeskundige hulpverlening 

dient te voldoen aan het KB van 26 januari 2018 (BS 21 februari 2018). 
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 36, en meer bepaald 
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening 
van meerdere aanbesteders toelaat. 

- 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. 

Feiten, context en argumentatie 
- De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen over te gaan tot de aankoop van 

brandweerlaarzen, brandweerbottines en veiligheidsschoenen voor een periode van vier jaar. 
Hiervoor wordt de overheidsopdracht uitgeschreven. 

- In het kader van de opdracht “Schoenen, bottines en laarzen voor de hulpverleningszone van 
West-Vlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2020/002 opgesteld door de 
Hulpverleningszone Midwest. 

- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 637.820,00, excl. btw, of € 771.762,20, incl. 
21% btw. 

- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
- Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
- Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Zone Midwest de 

procedure zal voeren en in naam van Zone 1, hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek 
bij de gunning van de opdracht zal optreden. 

- Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Bestek. 
- Uitnodigingsbrief tot offerte. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Het bestek met nr. ZMW2020/002 en de raming voor de opdracht “Schoenen, bottines en 
laarzen voor de hulpverleningszone van West-Vlaanderen”, 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 € 637.820,00, excl. btw, of € 771.762,20, incl. 21% btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4. Zone Midwest wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Zone 1, 
hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek bij de gunning van de opdracht op te 
treden. 

Artikel 5. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel 
in de opdracht. 

Artikel 6. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 7. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau. 

Artikel 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. 

3. Goedkeuring bestek en procedure voor de aankoop van ambulancierskledij 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en 

uitrusting die de zonale werking garanderen. 
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 36, en meer bepaald 
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening 
van meerdere aanbesteders toelaat. 

- 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. 
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Feiten, context en argumentatie 
- De hulpverleningszones van West-Vlaanderen hebben nood aan nieuwe ambulancierskledij. 
- In het kader van de opdracht “Ambulancierskledij” werd een bestek met nr. ZMW2020/003 

opgesteld door de Zone Midwest. 
- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 189.025,00, excl. btw, of € 228.720,25, incl. 

21% btw. 
- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
- Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Zone Midwest de 

procedure zal voeren en in naam van Zone 1, hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek 
bij de gunning van de opdracht zal optreden. 

- Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Bestek. 
- Uitnodigingsbrief tot offerte. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Het bestek met nr. ZMW2020/003 en de raming voor de opdracht “Ambulancierskledij”, 
opgesteld door Zone 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 € 189.025,00, excl. btw, of € 228.720,25, incl. 21% btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3. Zone Midwest wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Zone 1, 
hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek bij de gunning van de opdracht op te 
treden. 

Artikel 4. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel 
in de opdracht. 

Artikel 5. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 6. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 7.  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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Personeel 

4. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring personeelsplan 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Per brief werd het besluit van de gouverneur van 16 juni 2020 houdende goedkeuring van het 

besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 26 mei 2020 m.b.t. de wijziging van het 
personeelsplan van de hulpverleningszone, 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 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het 

personeelsplan van de zones. 
- De ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 houdende instructies met betrekking tot het 

opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het 
goedkeuringstoezicht hierop. 

- De besluiten van de gouverneur van 26 februari 2016, 16 november 2016, 24 juli 2017 en 29 mei 
2019 houdende goedkeuring van het personeelsplan van de hulpverleningszone en de 
wijzigingen daaraan. 

Verwijzingsdocumenten 
- Besluit van de gouverneur d.d. 16.06.2020. 
 
Besluit 

Artikel 1.  De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 16 juni 2020 houdende 
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 26 mei 2020 m.b.t. 
de wijziging van het personeelsplan 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. Goedkeuring vacantverklaring aanwerving vier vrijwillige ambulanciers voor post Lichtervelde 
De zoneraad, in niet openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- In het personeelsplan van Zone Midwest worden vier functies van vrijwillig hulpverlener-

ambulancier voorzien voor post Lichtervelde om het beschikbare ambulanciersbestand voor 
deze ziekenwagenpost aan te vullen. 

- Momenteel zijn er in post Lichtervelde geen vrijwillige hulpverlener-ambulanciers die geen 
brandweerman actief. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de vacant verklaring van de vier 
functies via aanwerving. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende de bepaling van het administratief statuut 

van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is en meer 
bepaald artikel 10 en 11. 

 Art. 10. § 1. De aanwerving van het ambulancepersoneel gebeurt in de graad van 
hulpverlener-ambulancier. 
§ 2. Bij een vacante betrekking richt de raad een oproep tot kandidaten of richt ze een 
oproep tot de geslaagde kandidaten van de wervingsreserve zoals vermeld in artikel 11, § 
2, vierde lid in de volgorde van rangschikking. De oproep vermeldt of het om een 
betrekking van vrijwillig personeelslid en/of een betrekking van beroepspersoneelslid 
gaat. 
De oproep tot kandidaten wordt minstens bekendgemaakt op de website van de 
betrokken zone, van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de FOD 
Binnenlandse Zaken, van de VDAB voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, van het 
FOREM voor het grondgebied van het Waalse Gewest, van ACTIRIS voor het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Arbeitsamt voor het grondgebied van 
de Duitstalige gemeenschap, ten laatste dertig dagen voor de uiterste inschrijvingsdatum. 
De bekendmaking van de oproep tot kandidaten is verplicht op straffe van nietigheid van 
de procedure. 
De oproep tot de kandidaten vermeldt de te vervullen voorwaarden en de datum waarop 
ze vervuld moeten worden, de opgelegde proef of proeven en de inhoud ervan, de 
uiterste datum voor de kandidaatstelling evenals de praktische modaliteiten voor de 
indiening ervan, de reserve, de eventuele woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting 
voor de vrijwillige personeelsleden, een verwijzing naar de functiebeschrijving van de 
vacante betrekking en of het om een onmiddellijke vacature en/of om de aanleg van een 
wervingsreserve gaat. 
De raad kan, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in haar reglement, door middel van 
een beslissing gemotiveerd in functie van de operationele organisatie van de zone, een 
woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting opleggen waaraan het vrijwillig 
personeelslid dient te voldoen op het ogenblik van zijn benoeming. 

  Indien de raad een woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting voor de vrijwillige 
personeelsleden in haar reglement voorziet, moet hij tevens bepalen onder welke 
voorwaarden van deze verplichting kan worden afgeweken. 
Onder beschikbaarheidsverplichting wordt begrepen de verplichting om tijdens de 
oproepbaarheidsdienst bedoeld in artikel 174, 4°, van het koninklijk besluit van 19 april 
2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones, bereikbaar te zijn en zich ter beschikking van een post te houden 
zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een door de raad te 
bepalen termijn. 

 Art. 11.§ 1. Kandidaten voor een betrekking van hulpverlener-ambulancier voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
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1° Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische 
Ruimte of van Zwitserland; 
2° ten minste 18 jaar oud zijn; 
3° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 
betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient 
te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het 
indienen van de kandidaturen; 
4° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
5° in orde zijn met de dienstplichtwetten; 
6° houder zijn van rijbewijs B; 
§ 2. De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen, 
georganiseerd door de raad. 
Het vergelijkend examen bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling 
interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de 
kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. De proeven kunnen 
eliminerend zijn. 
De raad bepaalt, in een reglement, de inhoud van de één of meerdere proeven en de 
samenstelling van de jury. De praktische organisatie van het vergelijkend examen kan 
door de raad toevertrouwd worden aan een opleidingscentrum voor civiele veiligheid. 
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig 
is. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden. 
Het resultaat van het vergelijkend examen wordt de betrokkene ter kennis gebracht via 
een aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. 

Feiten, context en argumentatie 
- Zone Midwest heeft, conform het personeelsplan, vier vrijwillige hulpverlener-ambulanciers 

nodig voor post Lichtervelde. 
- De functies kunnen worden vacant verklaard via aanwerving. 
- De raad moet in een reglement de inhoud van de proeven en de samenstelling van de jury 

bepalen: 

 Er wordt voorgesteld om mondeling interview af te nemen waarin de motivatie, de 
inzetbaarbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving 
en de zone getest worden. Het mondeling interview bestaat uit een voorstelling van de 
kandidaat en zijn cv, een peiling naar motivatie, inzetbaarheid en beschikbaarheid en het 
toetsen van een aantal gedragscompetenties en vaktechnische competenties. 

 Er wordt voorgesteld om de jury samen te stellen uit kapitein Dirk Delameilleure, 
postoverste Lichtervelde en korporaal Geert Carpentier, verantwoordelijke Dienst 100 
post Lichtervelde. 

 Het volledige selectiereglement is toegevoegd als bijlage. 
Verwijzingsdocumenten 
- Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 26 mei 2020. 
- Oproep tot kandidaten voor de aanwerving van vier vrijwillige hulpverlener-ambulanciers in 

post Lichtervelde als bijlage bij dit besluit. 
- Selectiereglement aanwerving vrijwillige hulpverlener-ambulanciers post Lichtervelde als bijlage 

bij dit besluit. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de vacant verklaring van vier plaatsen voor vrijwillige hulpverlener-
ambulanciers via aanwerving voor post Lichtervelde goed. 

Artikel 2. De zoneraad keurt het selectiereglement met de inhoud van het aanwervingsexamen en 
de samenstelling van de examenjury 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, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de 
representatieve vakorganisaties. 

Volgende vergadering Zoneraad 

6. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 25 augustus 2020. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


