Zoneraad
dinsdag, 29 juni 2021
09.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare
Video-Conferentie

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
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
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Anne Van den Abeele: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 25 mei 2021
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.
Goedkeuring gunning opdracht - ZMW2021-002 - aankoop tankwagen
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 23/02/2021 om het bestek “ZMW2021-002 – Aankoop
tankwagen” goed te keuren.
Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan
Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 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 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.
Feiten, context en argumentatie
Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot de aankoop van één tankwagen van 8.000
liter.
In het kader van de opdracht “Aankoop tankwagen” werd een bestek met nr. ZMW2021/002
opgesteld door de Zone Midwest.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De zoneraad verleende in zitting van 23 februari 2021 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2021/S 041-102133 werd gepubliceerd op 1 maart 2021 in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2021-506988 werd gepubliceerd op 24 februari 2021 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 1 april 2021 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 30 juli 2021.
Er werden 3 offertes ontvangen:

Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;

Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke;

Renault VI België nv, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Brussel.
Zone Midwest stelde op 18 juni 2021 het verslag van nazicht van de offertes op.
Zone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531
Harelbeke.
Volgende optie wordt besteld: signalisatiebord type Arrow 6.200.KR43 van Arisco of een
evenwaardig alternatief.
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 18 juni 2021,
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 tankwagen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Vanassche
Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke.
Volgende optie wordt besteld: Signalisatiebord type Arrow 6.200.KR43 van Arisco of een
evenwaardig alternatief.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 36 maanden.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 280 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2021/002.

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.
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3.
Goedkeuring bestek en procedure - ZMW2021-005 - verkopen via veilinghuis
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.
Het behoort tot de taken van de zomen om materialen die aan het einde van hun levensduur
zijn op een optimale manier de behandelen en te verwijderen uit het patrimonium.
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 € 139.000,00 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
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen over te gaan tot het aanstellen van een
veilinghuis via een raamovereenkomst voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt een
overheidsopdracht uitgeschreven.
In het kader van de opdracht “Aanstellen van een veilinghuis via een raamovereenkomst” werd
een bestek met nr. ZMW2021/005 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 68.000,00, excl. btw, of € 82.280,00, incl.
21% btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Hulpverleningszone
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. ZMW2021/005 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een
veilinghuis via een raamovereenkomst”, opgesteld door de Zone Midwest wordt niet
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, 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.

4.
Goedkeuring aankoop brandweerlaarzen via opdracht Zone 1
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117: “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.”
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 € 139.000,00 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
Hulpverleningszone ‘Zone 1’ voerde een overheidsopdracht onder de vorm van een openbare
Europese procedure voor de aankoop van brandweerlaarzen en bottines ten voordele van de 4
West-Vlaamse zone. Het raamcontract heeft een looptijd van 4 jaar en bevat geen percelen.
Verwijzingsdocumenten
Technische bepalingen Deva.
Besluit Zonecollege Zone 1 dd. 29/05/2021.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de instap in de raamovereenkomst van Zone 1 goed voor de aankoop
van brandweerlaarzen en bottines.

Artikel 2.

De opdracht tot het leveren van brandweerbottines en -laarzen, voor een periode van 48
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van hulpverleningszone Zone 1 ,
werd toegewezen aan de firma Deva Belgium BV NV, Oudernaardebaan 62/7 te 9690
Kluisbergen, aan de voorwaarden conform het bestek.

Artikel 3.

Zone 1 treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale voor de West-Vlaamse
zones.

Artikel 4.

Bestellingen kunnen uitgevoerd worden per eenvoudige bestelbon.

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.
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5.
Goedkeuring deelname OGO BZA - schuimvormende middelen
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117: “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.”
Op het overleg van Netwerk Logistiek begin 2020 werd voorgesteld om de aankoop van
blusschuim type A en B interzonaal in de markt zetten en om een zone aan te duiden die de
procedure gezamenlijk organiseert.
De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk
gewest (DBDMH) neemt de organisatie van de aankoop van blusschuim type A op zich. Voor de
aankoop van blusschuim type B zal Brandweer Zone Antwerpen (BZA) de procedure organiseren.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:

Artikel 3 bepaalt dat de civiele veiligheid alle civiele maatregelen en middelen omvat die
nodig zijn voor het volbrengen van de opdrachten vermeld in de wet om te allen tijde
personen en hun goederen en leefomgeving ter hulp te komen en te beschermen.

Artikel 11 §2, 3° bepaalt dat de zone alle maatregelen neemt om te garanderen dat de
dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident.

Artikel 117 §1 bepaalt dat de zone het materiaal en de uitrusting verwerft die nodig zijn
voor de goede uitvoering van haar opdrachten, en instaat voor het beheer en onderhoud
ervan.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten:

In toepassing van artikel 35 gebeurt de plaatsing van de overheidsopdracht volgens de
openbare procedure.

In toepassing van artikel 43 wordt de techniek van raamovereenkomst toegepast.

In toepassing van artikel 48 gebeurt de plaatsing onder de vorm van een occasioneel
gezamenlijke opdracht.

In toepassing van artikel 58 wordt de opdracht verdeeld in percelen.
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken.
Feiten, context en argumentatie
BZA is gestart met de procedurevoorbereidingen midden maart. De ontwerpteksten (bestek,
technische specificaties, inventarissen, FAQ-lijst en overzicht van praktische afspraken tussen de
zones) werden voorgelegd aan de deelnemende zones eind mei en gefinaliseerd begin juni.
De aankoop van het blusschuim type B maakt een opdracht van leveringen uit en is verdeeld in
twee percelen. Perceel 1 omvat de aankoop van fluorvrij schuim en perceel 2 heeft betrekking
op oefenschuim. Perceel 1 en 2 worden via openbare procedure aanbesteed en zullen samen
Europees gepubliceerd worden. De aankoop zal gegund worden aan de inschrijver met de
economisch meest voordelige en regelmatige offerte, rekening houdend met de opgelegde
gunningscriteria.
BZA zal de aankoop als een ‘occassioneel gezamenlijk opdracht’ (OGO) in de markt zetten. De
techniek van raamovereenkomst wordt toegepast. Na de gunning zal Zone Midwest als
deelnemende zone de bestellingen gedurende vier jaar rechtstreeks bij de leverancier plaatsen
en zelf instaan voor de leiding en het toezicht op de bestellingen.
BZA wenst de OGO zorgvuldig en transparant in de markt te zetten om zo de beste voorwaarden
uit de schaalvergroting te verkrijgen en om een goede samenwerking te kunnen uitbouwen met
de gekozen leverancier. Alle belangrijke modaliteiten zullen daarom specifiek per zone vermeld
worden: jaarlijkse ramingen, aantal leverpunten met locatievermelding en facturatievereisten.
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Om de goede samenwerking en de vlotte uitvoering gedurende de volledige looptijd van de
raamovereenkomsten te garanderen, zal BZA de globale opvolging opnemen. Zone Midwest
meldt periodiek aan BZA hoe de bestellingen verlopen. In geval van terugkomende problemen
en klachten bij meerdere zones zal BZA eerst in onderling overleg met de leverancier naar
structurele oplossingen zoeken. Deze structurele oplossingen houden rekening met het kader
en de marges van de wet overheidsopdrachten.
Voor zowel het voeren van de procedure, de gunning van de aankoop als de globale opvolging
van de raamovereenkomsten, wenst Zone Midwest, BZA machtiging te verlenen. BZA zal de
deelnemende zones op voorhand in kennis stellen van de vorderingen en de voorgenomen
acties, zodat de door BZA genomen besluiten op grond van de machtiging steeds interzonaal
afgetoetst en gedragen zijn.
Aan het zonecollege worden voornoemde principes rond de interzonale aankoop van
blusschuim type B voorgelegd ter goedkeuring evenals de finale opdrachtdocumenten. De
bestekbepalingen maken voor de leverancier duidelijk wat de aankoop inhoudt en hoe de
samenaankoop georganiseerd is. De FAQ-lijst is bedoeld om de samenaankoop voor de zones te
verduidelijken en het overzicht met afspraken om de praktische organisatie tussen BZA en de
zones helder te maken (contactgegevens, communicatie, overleg, taken pilootbestuur, taken
deelnemende zones, …).
Wanneer de deelnemende zones deze teksten goedgekeurd hebben evenals de gevraagde
machtiging aan BZA verleend hebben, zal BZA de procedure voor de aankoop van blusschuim
type B kunnen opstarten. De publicatie van de opdracht is door BZA voorzien in de eerste helft
van juli.
Zone Midwest wenst toe te treden tot de interzonale aankoop van blusschuim type B omwille
van de schaalvoordelen die de interzonale aankoop biedt. Er wordt voorgesteld dat het
zonecollege de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de aankoop zoals uitgewerkt door
BZA, officieel goedkeurt in overeenstemming met artikel 85§1 van de wet civiele veiligheid. Er
wordt tevens voorgesteld dat het zonecollege, in toepassing van artikel 85§2, machtiging
verleent aan BZA voor de verdere stappen en beslissingen bij de plaatsing en bij de gunning van
de percelen en bij de globale opvolging van de raamovereenkomsten.
De uitgaven worden verrekend op de gewone begroting (jaar 2022 - 2025) van de Zone Midwest.
De totaal gemiddelde geraamde hoeveelheden per jaar zijn:

Perceel 1 fluorvrij schuimmiddel klasse B: 2.500 liter per jaar.

Perceel 2 oefenschuimmiddel klasse B: 1.000 liter per jaar.
Verwijzingsdocumenten
Bestek schuimmiddel klasse B – Perceel 1-2.
Technische specificaties B-schuim – Perceel 1.
Technische specificaties oefenschuim – Perceel 2.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1

De zoneraad keurt de deelname aan de interzonale aankoop van schuimmiddel klasse B
onder de vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht en op basis van een
raamovereenkomst goed.

Artikel 2

De zoneraad keurt bestek BZA/LOG/EXP/2021/53 Raamovereenkomst voor het leveren
van schuimmiddel klasse B en dat hiervoor een openbare procedure met Europese
bekendmaking wordt uitgeschreven goed.

Artikel 3

De zoneraad keurt goed dat er machtiging verleend wordt aan BZA om de
plaatsingsprocedure te voeren, de gunning te doen en de globale opvolging van de
raamovereenkomsten op te nemen.

Artikel 4

De zoneraad neemt kennis dat de procedure start wanneer de deelnemende zones het
bestek, de plaatsingsprocedure en de machtigingen aan BZA hebben laten goedkeuren
door hun bevoegde organen

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.
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Personeel
6.
Goedkeuring aanleg wervingsreserve vrijwillige brandweermannen
De zoneraad, in niet openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Het personeelsplan van Zone Midwest voorziet in een totaal van 600 vrijwilligers om de
uitrukbaarheid van de posten te garanderen.
Momenteel telt de zone minder vrijwilligers dan voorzien in het personeelsplan. Er kan worden
overgegaan tot de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige brandweermannen.
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. 36 en art. 37.

“Art. 36. Bij een vacante betrekking in de graad van brandweerman, sergeant of kapitein,
richt de raad een oproep tot kandidaten, of richt een oproep tot de geslaagde kandidaten
van de wervingsreserve zoals vermeld in artikel 37, § 2, vierde lid, of artikel 38, § 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 de kandidaten wordt minstens bekendgemaakt via de website van de
betrokken zone, van de Algemene Directie 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 en van ACTIRIS voor het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 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 zijn 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 moet voldoen bij de benoeming.
Indien de raad in een woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting voor de vrijwillige
personeelsleden in zijn reglement voorziet, moet hij tevens bepalen onder welke
voorwaarden afgeweken kan worden van deze verplichting.
Onder beschikbaarheidsverplichting wordt begrepen de verplichting voor het vrijwillig
personeelslid om tijdens de oproepbaarheidsdienst, vermeld in artikel 174, 4°, 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 termijn te bepalen door de raad.

Art. 37. § 1. Kandidaten voor een betrekking van brandweerman voldoen aan de volgende
voorwaarden :

1° Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch
Ruimte of van Zwitserland;

2° ten minste 18 jaar oud zijn;
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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;

7° houder zijn van een federaal geschiktheidstattest voor het basiskader, het
middenkader of het hoger kader als vermeld in artikel 35.
§ 1/1. Het personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben
voldaan aan de in paragraaf 1, 7° bedoelde voorwaarde.
§ 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 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, 600 vrijwilligers nodig om de uitrukbaarheid
van de posten te garanderen. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers.
Om het tekort weg te werken, wenst de zone vrijwilligers aan te werven.
In de zoneraad van 30 november 2021 zal het aantal vacante betrekkingen per post worden
bepaald, rekening houdend met de plaatsen voorzien in het personeelsplan.
De aanwerving is onderworpen aan het slagen voor een vergelijkend examen.
De geslaagde kandidaten zullen worden toegelaten tot de aanwervingsstage met ingang van 1
januari 2022 of worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is.
Voorstel aanwervingsprocedure vrijwillige brandweermannen:

Inhoud aanwervingsexamen:

Het aanwervingsexamen is een mondeling interview waarin de motivatie, de
inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving
en de zone getest worden.

Om te slagen moeten de kandidaten minimum 50 % behalen.

Samenstelling examenjury:

majoor Lieven Rijckaert, zonesecretaris en postoverste Tielt,

kapitein Toon Dumoulin, zoneofficier

en kapitein Sigurd Van der Straeten, postoverste Zwevezele.
Tijdens elk examen moeten minstens twee van de drie juryleden aanwezig zijn om geldig
te kunnen beraadslagen.
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Verwijzingsdocumenten
Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 26 mei 2020.
Oproep tot kandidaten voor de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige
brandweermannen (m/v) als bijlage bij dit besluit.
Interviewleidraad als bijlage bij dit besluit.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige brandweermannen
goed.

Artikel 2.

De zoneraad keurt 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
7.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 31 augustus 2021.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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