Zoneraad
dinsdag, 30 maart 2021
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
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;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 23 februari 2021
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.
Deelname aankoop via opdrachtencentrale zone Vlaams-Brabant West - Persslangen
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.”
Er dienen verschillende persslangen voor brandbestrijding te worden vervangen.

toepassingen
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 Vlaams-Brabant West voerde een overheidsopdracht onder de vorm van
een openbare Europese procedure voor de aankoop van persslangen. Het raamcontract met een
looptijd van 4 jaar bevat 3 percelen:

Perceel 1: klassieke persslangen met diameter 45 mm en 70 mm

Perceel 2: Klassieke persslangen met diameter 110 mm

Perceel 3: Persslangen met diameter 38 mm voor bundel
Verwijzingsdocumenten
Lastenboek hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – persslangen
Besluit Zonecollege Vlaams-Brabant West dd. 01/02/2021
Besluit
Unaniem
esultaat
Artikel 1.

De zoneraad keurt de instap in het lastenboek van hulpverleningszone Vlaams-Brabant
West goed voor de aankoop van persslangen.

Artikel 2.

De opdracht tot het leveren van klassieke persslangen met diameter 45 mm, 70 mm en
110 mm en persslangen met diameter 38 mm voor bundeltoepassing wordt, voor een
periode van 48 maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West , toegewezen aan de firma Fire Technics NV,
Solvaylaan 6 te 8400 Oostende, aan de voorwaarden conform het bestel en de offerte.
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Artikel 3.

De zone Vlaams-Brabant West treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale voor
alle Vlaamse Hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer
en Dringende Medische Hulpverlening, en dit conform de bepalingen in het bestek.

Artikel 4.

De aanbestedend overheid, zone Vlaams-Brabant West zal per mail op de hoogte gesteld
worden van elke bestelling die uitgevoerd wordt binnen het kader van deze opdracht. Dit
om een beeld te krijgen op de impact van het gezamenlijk aan te kopen met verschillende
zones.

Artikel 5.

Bestellingen kunnen uitgevoerd worden per eenvoudige bestelbon.

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.

3.
Goedkeuring bestek en procedure - ZMW 2021 - 003 - Ombouw bestelwagens
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 voertuigenplan voorziet in de vervanging van een aantal personeelsvoertuigen en een aantal
bestelwagens zonder laadbrug. Voor 2021 – 2023 gaat het over 5 personeelsvoertuigen en over
5 bestelwagens zonder laadbrug. Deze voertuigen dienen aangepast te worden naar prioritaire
voertuigen.
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°.
Feiten, context en argumentatie
De opdracht ombouw bestelwagens omvat de ombouw van de wagens afgeleverd door de
autoconstructeur in bruikbare voertuigen voor de brandweer. Dit betekent het plaatsen van de
prioritaire installatie, de striping van de voertuigen, het inbouwen van bijkomende elektrische
installatie alsook het aanbieden van een aantal accessoires.
Het type voertuig dat wordt omgebouwd wordt bepaald door de beschikbaarheid op de markt
de komende jaren. Er wordt voorzien om twee types voertuigen om te bouwen: bestelwagens
en personeelsvoertuigen. Globaal kan gesteld worden dat de voertuigen voldoen aan volgende
kenmerken:
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Bestelwagens:

maximaal toegelaten massa: 3,5 ton;

1 rij zitplaatsen;

schuifdeur aan 1 kant van het voertuig;

geen ramen in de zijkant (m.u.v. ramen in de deuren);

deuren aan de achterzijde van het voertuig met ramen;

voertuigen van het type L3 / H2;

voorbeeldvoertuigen: Renault Master, Opel Movano, …

Personeelsvoertuigen:

3 rijen zitplaatsen 2+1 vooraan, 2 x 3 achteraan

schuifdeur links en rechts

ramen in de zijkant, rij 2 en 3

achterdeuren met vensters

voorbeeldvoertuigen: Opel Vivaro, Renault Traffic, …
In het kader van de opdracht “Ombouw bestelwagens” werd een bestek met nr. ZMW2021/003
opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2021/003 en de raming voor de opdracht “Ombouw
bestelwagens”, 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.

Artikel 2.

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

Artikel 3.

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

Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver;

Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve;

Arisco nv, Hoekstraat 35 te 8570 Vichte.

Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 april 2021 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.
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4.
Goedkeuring gunning opdracht slangenwas - ZMW 2021 - 001
Het zonecollege, in niet 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.
Stad Roeselare heeft beslist om de oefentoren van de post Roeselare af te breken tot op het
niveau van de aanpalende bebouwing. Hierdoor valt de functie van slangendroogtoren weg.
Om het verdwijnen van deze functie te compenseren wenst Stad Roeselare te investeren in een
slangenwas.
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°.
Feiten, context en argumentatie
Deze opdracht heeft als hoofddoel de levering, de installatie en het daaropvolgende jaarlijks
onderhoud (duur 48 maanden vanaf de datum van de definitieve oplevering), ten behoeve van
de Hulpverleningszone Midwest, van een machine om de brandslangen te reinigen, te drogen
en op te rollen.
Naast de hierboven vermelde diensten voor het jaarlijks onderhoud, moeten ook de diensten
voor een eventuele herstelling, in geval van breuk of panne, het voorwerp uitmaken van deze
opdracht. Voor elke herstelling moet echter vooraf een prijsopgave worden goedgekeurd en
dient de Hulpverleningszone Midwest een bestelbon op te sturen.
In het kader van de opdracht “Aankoop slangenwas” werd een bestek met nr. ZMW2021/001
opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De Zoneraad verleende in zitting van 26 januari 2021 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 januari 2021 om de plaatsingsprocedure te starten en
volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

Cricco Engineering, Zuiddijk 10 te 8340 Damme;

Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;

Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 februari 2021 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 juni 2021.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 18 maart 2021 het verslag van nazicht van de offertes
op.
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Cricco Engineering, Zuiddijk 10 te 8340 Damme.
Volgende opties worden besteld:

werkbank en machine zoals beschreven in het bestek;

inventarisatiesysteem zoals beschreven in het bestek;

slangenstapelwagens zoals beschreven in het bestek.
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Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Het verslag van nazicht van de offertes.
De uitgevoerde risicoanalyse.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
18 maart 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 slangenwas” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cricco Engineering,
Zuiddijk 10 te 8340 Damme.
De volgende opties worden besteld:




werkbank en machine zoals beschreven in het bestek;
inventarisatiesysteem zoals beschreven in het bestek;
slangenstapelwagens zoals beschreven in het bestek.

Artikel 4.

De leveringstermijn wordt vastgesteld op 140 kalenderdagen.

Artikel 5.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2021/001.

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.
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5.
Goedkeuring projectfiche Sevesofonds 2021
De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Bij een Seveso-incident is de kans op het vrijkomen van een of meer inhaleerbare, schadelijke
stoffen zeer realistisch.
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
Er wordt voorgesteld om gasdetectiebuisjes aan te kopen om het meetteam de mogelijkheid te
geven om de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de atmosfeer te bepalen. Een voldoende
aantal metingen is noodzakelijk om benaderend de verspreiding te kunnen bepalen.
Daarenboven moeten gasdetectiebuisjes op een regelmatige basis worden vervangen. De
gasdetectiebuisjes worden door verschillende brandweerzones gebruikt zodat een interzonale
samenwerking mogelijk is.
Voor deze aankoop bestaat een overheidsopdracht die door de FOD BZ werd gevoerd (MAT41384-18 perceel 1 en 2).
Verwijzingsdocumenten
Technische fiche detectiebuisjes perceel 1.
Technische fiche detectiebuisjes perceel 2.
Visum
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de projectfiches voor het Sevesofonds dat voorziet in de investering in
gasdetectiebuisjes goed.

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, aan de dienst
noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen, t.a.v. Sofie Van Waes, Federaal
Administratief Centrum (FAC) Kamgebouw, Koning Albert I laan 1-5, bus 6, 8200 Brugge
en aan de bijzondere rekenplichtige.
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6.
Goedkeuring preventief onderhoud elevator
Het zonecollege, in niet openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Volgens de EN280 en EN1777 dienen alle hoogtewerkers in gebruik bij de brandweer iedere 10
jaar een groot onderhoud te krijgen, wat betekent dat alle hydraulische leidingen, dichtingen,
en afdichtingen op uitschuifcilinders dienen vervangen te worden.
Binnen de post Meulebeke is er een COMET hoogtewerker in dienst waarbij bovenvermelde
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, gezien het voertuig de leeftijd van 11 jaar bereikt
heeft in 2020.
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
Gelet op het feit dat er in België maar één leverancier werd geaccrediteerd door COMET stellen
we voor om te gunnen aan Dias en Zn NV, Molenbergstraat 14, 9190 Stekene op basis de wet
van 24 december 1993 volgens 17, $2, 1°f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver
worden uitgevoerd om redenen van technische aard).
Het krediet is voorzien in de begroting van 2020 onder artikelnummer: 351/743-98 en 351/74451.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag.
Offerte van Dias en Zn NV.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het preventief onderhoud van de hoogtewerker post Meulebeke op basis van de wet van
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, levering en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
17, $2, 1°f wordt goedgekeurd.

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan Dias en Zn NV, Molenbergstraat 14, 9190 Stekene.

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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7.
Goedkeuring gunning opdracht aankoop adembeschermende middelen
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.”
Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van adembeschermende
middelen.
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° d ii (de
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van:
mededinging ontbreekt om technische redenen).
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
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de firma Drager Safety Belgium N.V, Heide 10; 1780 Wemmel
op basis van art. 42, § 1, 1° d ii van de wet van 17 juni 2016 om redenen van technische aard.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2020 onder artikel 351/744-51 van de
Hulpverleningszone Midwest.
Visum
Verwijzingsdocumenten
Offerte van Dräger Safety Belgium N.V.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aankoop van adembeschermende middelen goed, op basis van een
onderhandelingsprocedure volgens art. 42, § 1, 1° d ii van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan firma Drager Safety Belgium N.V., Heide 10; 1780
Wemmel.

Artikel 3.

De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon.

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 bijzonder
rekenplichtige.
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Personeel
8.
Goedkeuring verhoging bijdragevoet tweede pensioenpijler administratief personeel
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Volgens de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot de overheidspensioenen kunnen lokale
besturen een korting op de responsabiliseringsbijdrage verkrijgen als de tweede pensioenpijler
van hun contractueel personeel voldoet aan een aantal voorwaarden. Eén voorwaarde is dat de
bijdragevoet in de tweede pensioenpijler vanaf 2021 minimum 3 % bedraagt. Besturen die niet
aan deze vereiste voldoen, riskeren een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van de duurzame financiering van de pensioenen van
de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van
de lokale politiezones;
Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot de overheidspensioenen (‘wet Bacquelaine’);
Besluit van de zoneraad van 27 juni 2017 waarin een tweede pensioenpijler voor het
administratief personeel werd toegekend;
Besluit van de zoneraad van 29 september 2020 waarin de koopkrachtmaatregelen uit het
sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen werden toegepast.
Feiten, context en argumentatie
De bijdragevoet in de tweede pensioenpijler voor het administratief personeel bedroeg 1 % in
2015 en 2016, 2 % in 2017, 2018 en 2019 en 2,5 % in 2020.
Vanaf 2021 moet de bijdragevoet minimum 3 % bedragen om een korting op de
responsabiliseringsbijdrage te verkrijgen en een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage te
vermijden.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de verhoging van de bijdragevoet in de pensioenpijler tot 3 % met
ingang van 1 januari 2021 goed.

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.

Volgende vergadering Zoneraad
9.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 27 april 2021.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 30 maart 2021

Kris Declercq
Voorzitter
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