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Zoneraad 

dinsdag, 23 februari 2021 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster; 
Lieven Huys: burgemeester Wingene; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 26 januari 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2. Goedkeuring gunning opdracht - ZMW 2020 - 004 - Aankoop Commandowagens 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “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 zeven commandowagens. 

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. 

Feiten, context en argumentatie 
- Zone Midwest wenst een aantal voertuigen aan te kopen die zullen ingezet worden als 

commandowagens. Het betreft een voertuig waarbij twee functionaliteiten gecombineerd 
dienen te worden. Er dienen ten allen tijde vijf personen vervoerd te kunnen worden in 
combinatie met een minimale belading van de bagageruimte 

- In het kader van de opdracht “Aankoop commandowagens” werd een bestek met nr. 
ZMW2020/004 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

- De zoneraad verleende in zitting van 24 november 2020 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 24 november 2020 om de plaatsingsprocedure te starten en 
volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
 Opel Valckenier Aalst, Kasteelstraat 2-4 te 9300 Aalst; 

 Peugeot Automotive Group nv, Meiboomlaan 115 te 8800 Roeselare; 

 Citroën Garage Noseda bv, Liebeekstraat 12 te 8800 Roeselare; 

 D'ieteren nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene; 

 Renault Devos-Capoen, Diksmuidsesteenweg 343 te 8800 Roeselare. 
- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 8 januari 2021 om 11.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 8 mei 2021. 
- Er werden 2 offertes ontvangen: 

 Peugeot Automotive Group nv, Meiboomlaan 115 te 8800 Roeselare; 

 Opel Valckenier Aalst, Kasteelstraat 2-4 te 9300 Aalst. 
- Zone Midwest stelde op 15 februari 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
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- Zone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Opel Valckenier Aalst, Kasteelstraat 2-4 te 9300 Aalst. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Gunningsverslag. 
- Offertes. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
15 februari 2021, opgesteld door de Zone Midwest. 

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

Artikel 3. De opdracht “Aankoop commandowagens” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Opel 
Valckenier Aalst, Kasteelstraat 2-4 te 9300 Aalst. 
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 118 kalenderdagen. 

Artikel 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2020/004. 

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 bestek en procedure - ZMW 2021 - 002 - 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: “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 één tankwagen. 

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. 
- 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 
- Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot de aankoop van één tankwagen met een 

waterinhoud van 8.000 liter. 
- In het kader van de opdracht “Aankoop tankwagen” werd een bestek met nr. ZMW2021/002 

opgesteld door de Zone Midwest. 
- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
- Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
- De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 01/04/2021 om 11 uur. 
Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Bestek. 
- Uitnodigingsbrief tot offerte. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  Het bestek met nr. ZMW 2021/002 en de raming voor de opdracht “Aankoop tankwagen”, 
opgesteld door de 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. 

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

Artikel 3.  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau. 

Artikel 4.  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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Kledij 

4. Goedkeuring gewijzigd kledijreglement 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- In de vergadering van 26 januari 2016 keurde de zoneraad het kledijreglement voor de Zone 

Midwest goed. 
- Door de publicatie van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de 

kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverlener ambulancier moet het 
kledijreglement worden aangepast. 

- Sinds 2016 werden door de vakorganisaties ook een aantal voorstellen tot aanpassing 
geformuleerd die in dit gewijzigd reglement worden opgenomen. 

- De krachtlijnen van wijziging van het kledijreglement werden besproken op het overleg van het 
bijzonder onderhandelingscomité op 17 november 2020 en op dat van 9 februari 2021. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk. 
- Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- Koninklijk besluit van 06 juli 2004 betreffende de werkkledij en wijzigingen. 
- Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de 

persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en 
personen ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. 

- Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 
operationeel personeel van de hulpverleningszone. 

- Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het 
ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. 

- Koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de 
interventiekledij gebruikt door de hulpverlener ambulancier en wijzigingen. 

- Koninklijk besluit van 18 juli 2018 betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de 
hulpverleningszones. 

- Ministerieel besluit van 02 april 1980 houdende vaststelling van het uitgangstenue van de leden 
van de brandweerdiensten en wijzigingen. 

- Ministerieel besluit van 01 oktober 1991 tot vaststelling van het diensttenue van de leden van 
de brandweer en wijzigingen. 

- Ministeriële omzendbrief van 10 december 1984 betreffende de individuele 
beschermingsmiddelen van het personeel en wijzigingen. 

- Ministeriële omzendbrief van 09 oktober 1986 betreffende de aankoop van persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor het personeel van de brandweer en wijzigingen. 

- Ministeriële omzendbrief van 11 juni 1992 betreffende het diensttenue voor het personeel en 
wijzigingen. 

- Ministeriële omzendbrief van 04 november 1993 betreffende het diensttenue voor het 
personeel en wijzigingen. 

- Ministeriële omzendbrief van 02 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen 
en wijzigingen. 

- Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 02 
oktober 2007 betreffende de markering van de brandweerhelmen en tot invoering van de 
nieuwe insignes ingevolgde de hervorming van de civiele veiligheid. 

- Ministeriële omzendbrief van 26 februari 2018 betreffende markering van de brandweerhelmen 
voor stagiairs. 

- Ministeriële omzendbrief van 2015 betreffende de interventiekledij. 
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Feiten, context en argumentatie 
- De wijzigingen ten opzichte van het kledijreglement zoals goedgekeurd in 2016 zijn opgesomd 

in het document ‘Krachtlijnen wijziging kledijreglement’ en zijn in bijlage aan dit besluit gevoegd. 
Verwijzingsdocumenten 
- Krachtlijnen wijziging kledijreglement. 
- Ontwerp van gewijzigd kledijreglement. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad keurt het gewijzigd kledijreglement goed. 

Artikel 2. Dit reglement wordt van toepassing vanaf 1 maart 2021. 

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. 

  



 

Zoneraad en Zonecollege - Zone Midwest dinsdag, 23 februari 2021 7 

Financieel 

5. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begroting van het dienstjaar 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Per brief werd het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van het besluit van de 

zoneraad van Zone Midwest van 27 oktober 2020 m.b.t. de vaststelling van de begroting van het 
dienstjaar 2021 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. 13.01.2021. 
 
Besluit 

Artikel 1.  De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur Zone Midwest van 13 
januari 2021 m.b.t. de vaststelling van de begroting van het dienstjaar 2021. 

Artikel 2.  De bedragen van de federale basisdotatie en de federale (gegroepeerde) bijkomende 
dotaties worden van zodra ze gekend zijn aangepast in de eerstvolgende 
begrotingswijziging. 

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 van de Zone Midwest. 

Volgende vergadering Zoneraad 

6. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 30 maart 2021. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 




