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Zoneraad 

dinsdag, 25 augustus 2020 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 

Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
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; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 23 juni 2020 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2. Aktename - Stopzetting procedure ZMW 2020-002 - schoenen, bottines en laarzen voor de 
hulpverleningszones van West-Vlaanderen 

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 
- Tijdens de zoneraad van 23/06/2020 werd volgende besloten: 

 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. 

- Op 14/07/2020 ontving de hulpverleningszone een aangetekend schrijven van een 
advocatenkantoor in naam van een potentiële inschrijver. De argumenten die aangehaald 
worden, laten ons besluiten dat de opdracht beter stopgezet kan worden. 

Verwijzingsdocumenten 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad neemt akte van de stopzetting van het aankoopdossier ZMW2020/002 en de 
raming voor de opdracht “Schoenen, bottines en laarzen voor de hulpverleningszone van 
West-Vlaanderen”, 

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. 

3. Gunning opdracht - ZMW2020-001 - Aankoop Ziekenwagen 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad besliste in zitting van 26/05/2020 om het bestek “ZMW2020-001 Aankoop 

Ziekenwagen” goed te keuren. Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om 
deze opdracht te gunnen aan Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 

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 
- Hulpverleningszone Midwest heeft nood aan een nieuwe ziekenwagen voor de post Roeselare. 
- In het kader van de opdracht “Aankoop ziekenwagen” werd een bestek met nr. ZMW2020/001 

opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 
- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 135.000,00, excl. btw, of € 163.350,00, incl. 

21% btw. 
- De Zoneraad verleende in zitting van 26 mei 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 26 mei 2020 om de plaatsingsprocedure te starten en 
volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 juni 2020 om 11.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 oktober 2020. 
- Er werden 2 offertes ontvangen: 

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

 Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver; 
- De Hulpverleningszone Midwest stelde op 29 juli 2020 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 prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 
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Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Gunningsverslag 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 juli 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 ziekenwagen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Mecelcar nv, Avenue 
Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 

Artikel 4. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 240 kalenderdagen. 

Artikel 5. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2020/001. 

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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Personeel 

4. Goedkeuring aanleg wervingsreserve vrijwillige brandweermannen 
De zoneraad, in 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 bijgevolg 

worden overgegaan tot de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige brandweermannen/-
vrouwen in alle posten. 

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. 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=55&imgcn.y=6&DETAIL=2014041984%2FN&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=11&cn=2014041984&table_name=WET&nm=2014000409&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+between+date%272014-04-19%27+and+date%272014-04-19%27++and+so1+contains+%27BINNENLANDSE+ZAKEN%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2014&dddj=19&so=BINNENLANDSE+ZAKEN&dddm=04&ddfj=19#Art.35/1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=55&imgcn.y=6&DETAIL=2014041984%2FN&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=11&cn=2014041984&table_name=WET&nm=2014000409&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+between+date%272014-04-19%27+and+date%272014-04-19%27++and+so1+contains+%27BINNENLANDSE+ZAKEN%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2014&dddj=19&so=BINNENLANDSE+ZAKEN&dddm=04&ddfj=19#LNK0012
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 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; 
 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 met ingang van 1 januari 

2021. 
- De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen. 
- De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. 
- In de zoneraad van 24 november 2020 zal het aantal vacante betrekkingen worden bepaald, 

rekening houdend met de plaatsen voorzien in het personeelsplan. 
- De hoogste gerangschikte kandidaten zullen worden toegelaten tot de aanwervingsstage met 

ingang van 1 januari 2021. 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=27&imgcn.y=4&DETAIL=2014041984%2FN&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=11&cn=2014041984&table_name=WET&nm=2014000409&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+between+date%272014-04-19%27+and+date%272014-04-19%27++and+so1+contains+%27BINNENLANDSE+ZAKEN%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2014&dddj=19&so=BINNENLANDSE+ZAKEN&dddm=04&ddfj=19#Art.36
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=27&imgcn.y=4&DETAIL=2014041984%2FN&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=11&cn=2014041984&table_name=WET&nm=2014000409&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+between+date%272014-04-19%27+and+date%272014-04-19%27++and+so1+contains+%27BINNENLANDSE+ZAKEN%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2014&dddj=19&so=BINNENLANDSE+ZAKEN&dddm=04&ddfj=19#LNK0013
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- Voorstel reglement aanwervingsprocedure vrijwillige brandweermannen/-vrouwen: 
 Inhoud van het examen: 

 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. 

 Voorstel samenstelling examenjury: 
 majoor Lieven Rijckaert, zonesecretaris en postoverste Tielt, 
 kapitein Toon Dumoulin, zoneofficier en postoverste Staden 
 kapitein Bert Vanhuyse, zoneofficier 
 en kapitein Sigurd Van der Straeten, postoverste Zwevezele. 

 Tijdens elk examen moeten minstens twee van de vier juryleden aanwezig zijn om geldig 
te kunnen beraadslagen. 

Verwijzingsdocumenten 
- Personeelsplan. 
- Oproep tot kandidaten voor de aanleg van een wervingsreserve van vrijwillige 

brandweermannen/-vrouwen (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 vrijwillig brandweermannen/-
vrouwen 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. 

Financieel 

5. Wijziging retributieregelement 
De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- Conform de geldende wetgeving zijn een aantal taken die hulpverleningszone Midwest moet 

uitvoeren, te verhalen. Daarnaast zijn opdrachten van brandpreventie ten gunste van 
particulieren, rechtspersonen of van private en/of openbare instellingen, eveneens te 
factureren. Bijgevolg is het gerechtvaardigd om de kosten hiervan door te rekenen aan hen in 
wiens voordeel of op wiens vraag de opdracht wordt verricht. 

- Daarbij maakt de financiële toestand van de hulpverleningszone het noodzakelijk om een 
retributie op verhaalbare opdrachten en brandpreventie te vestigen zodat de inkomsten 
daarvan een bijdrage kunnen leveren tot het behouden van het begrotingsevenwicht. 

- Bij aanvang van de zonewerking op 6 januari 2015 werd het retributiereglement voor de 
Midwest vastgesteld weliswaar met de afspraak om dit reglement na één jaar werking te 
evalueren. Het retributiereglement werd geëvalueerd en aangepast in zitting van de zoneraad 
dd. 15 december 2015, 23 februari 2016 (problematiek mestgassen) en 28 juni 2016 (BTW). 
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Bevoegdheid en juridische grond 
- Het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten 

die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, en latere wijzigingen; 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen, in het bijzonder 

het artikel 11, 26 en 178; 
- Goedkeuring van het retributiereglement door de zoneraad van Zone Midwest in haar zitting 

van 6 januari 2015, gevolgd door een goedkeuring van de wijzigingen aan het 
retributiereglement in zitting van 15 december 2015, 23 februari 2016 en 28 juni 2016. 

- Het koninklijk besluit van 5 juni 2020 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 28 
november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van de tussenkomst dringende 
geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst; 

- Het gunstig advies van de bijzondere rekenplichtige van 11 augustus 2020. 
Feiten, context en argumentatie 
- De bepalingen van het koninklijk besluit van 5 juni 2020 m.b.t. de invorderingsprocedure wijken 

af van de huidige invorderingsprocedure. 
- Omdat de hulpverleningszone beide invorderingsprocedures op elkaar wil afstemmen wordt er 

bij voorkeur tweede aangetekende brief verstuurd voor de facturen in geval van dringende 
geneeskundige dienstverlening; 

- Omdat het huidig retributietarief niet volstaat om deze kosten integraal te recupereren en 
omdat naast de kosten van de aangetekende zending er heel wat bijkomend opvolgings- en 
opzoekingswerk wordt verricht, wordt voorgesteld om een tariefverhoging door te voeren om 
minimaal de kosten van de dubbele aangetekende zending te kunnen recupereren. 

- Er wordt voorgesteld om het huidig tarief van € 10,00 te verhogen tot € 20,00 waardoor dit 
bedrag nog binnen de wettelijk vastgestelde grenzen zit (nl. 50 % van het forfaitair bedrag in 
geval van dringende geneeskundige hulp). 

- Op heden wordt de inningskost pas geboekt op het moment van inning wat niet in 
overeenstemming is met de geest van dit retributiereglement. Daarom wordt voorgesteld om 
de invorderingskost vanaf 1 september 2020 ook direct te boeken bij vaststelling van het tarief 
en niet langer bij vaststelling van de inning. 

Verwijzingsdocumenten 
- Het retributiereglement in bijlage bij dit besluit met voorstel tot wijziging. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad keurt het aangepaste retributiereglement goed. 

Artikel 2. Het gewijzigd retributiereglement is van toepassing vanaf 1 september 2020. 

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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6. Aktename kasnazicht kwartaal 1 2020 en kwartaal 2 2020 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De bijzonder rekenplichtige wenst conform de toepasselijke regelgeving trimestrieel een 

kasnazicht uit te voeren en een kasverslag op te stellen. 
- Deze afsluiting wordt trimestrieel ter kennisgeving aan de zoneraad voorgelegd. 
Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de hulpverleningszones, meer in het bijzonder artikel 36 § 6. 
Feiten, context en argumentatie 
- Het evenwicht tussen de boekhouding en de kasmiddelen wordt door het trimestrieel kasnazicht 

periodiek opgevolgd. 
- In normale omstandigheden mogen er geen verschillen zijn. Als er verschillen zouden zijn dan 

worden deze snel opgemerkt. 
- Voor de maanden maart, juni, september en december valt dit kasnazicht samen met de 

afsluiting van de boekhouding. 
Verwijzingsdocumenten 
- Kasnazicht van het 1ste en het 2de kwartaal van het dienstjaar 2020. 
 
Besluit 

Artikel 1.  De zoneraad neemt akte van het kasnazicht van het 1ste en het 2de kwartaal van het 
dienstjaar 2020. De budgettaire en de algemene boekhouding zijn in overeenstemming 
en er zijn geen verschillen. 

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 

7. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 29 september 2020. 
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