
 

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 30 november 2021  1 

Zoneraad 

dinsdag, 30 november 2021 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
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; 
Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

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

2. Wijziging opdracht - ZMW2020-004 - Aankoop commandowagens - Uitstel levering 
De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad nam in haar zitting van dinsdag 23 februari 2021 de beslissing om over te gaan tot 

de aankoop van 7 commandowagens. Deze aankoop gebeurt via de overheidsopdracht 
ZMW2020/004. 

- De opdracht “Aankoop commandowagens” werd 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 werd vastgesteld op 118 kalenderdagen. 
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 
- Op 27 oktober 2021 ontving de Zone Midwest een aangetekend schrijven van Opel Valckenier. 

Dit schrijven meldt een vertraging in het dossier wegens een tekort aan (micro-)chips in de auto-
industrie. Dit kan beschouwd worden als een onvoorziene omstandigheid zoals opgenomen in 
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Er is geen zicht op de nieuwe leverdatum. De zone wordt hiervan op de hoogte gehouden. 
Verwijzingsdocumenten 
- Brief Opel Valckenier. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad neemt kennis van de brief van Opel Valckenier en de vertraging in de 
uitvoering van de opdracht ZMW2020-004. 

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. 
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3. Gunning opdracht - ZMW2021-005 - Verkopen via een veilinghuis 
De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad nam in haar zitting van 31 augustus 2021 de beslissing om het bestek 

“ZMW2021/005” goed te keuren. Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld 
om deze opdracht te gunnen aan Venalis, Vierwegstraat 281 te 8800 Roeselare. 

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 41, §1, 1° (het 
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 135.000,00 niet), en meer bepaald artikels 
2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van 
meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43. 

- 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 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 Zone Midwest. 

- De Zoneraad verleende in zitting van 31 augustus 2021 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

- De aankondiging van opdracht 2021-533841 werd gepubliceerd op 2 september 2021 op 
nationaal niveau. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 september 2021 om 11.00 
uur te bereiken. 

- Er werden geen offertes ontvangen. Hierop werd een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking gestart en werden volgende firma’s aangeschreven: 

 Vavato, Passtraat 15 te 9100 Sint-Niklaas 

 Venalis, Vierwegstraat 281 te 8800 Roeselare 

 BVA-Auctions, Vaart Rechteroever 41, 9800 Deinze 
- Er werd 1 offerte ontvangen van Venalis, Vierwegstraat 281 te 8800 Roeselare. 
- Zone Midwest stelde op 24 november 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
- Zone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Aanstellen 

van een veilinghuis via een raamovereenkomst” te gunnen aan de firma met de enige offerte 
(op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Venalis, Vierwegstraat 281 te 8800 
Roeselare. 

- Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Zone Midwest optreedt in naam van Zone 1, 
Hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek bij de gunning van de opdracht. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Gunningsverslag. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
24 november 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 “Aanstellen van een veilinghuis via een raamovereenkomst” wordt gegund 
aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Venalis, Vierwegstraat 281 te 8800 Roeselare. 

Artikel 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2021/005. 

Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de deelnemende West-Vlaamse zones, 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. Wijziging opdracht - ZMW2019-007 - Stopzetting perceel 4 
De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad nam in haar zitting van 24 september 2019 de beslissing om het bestek “Aankoop 

dienstkledij voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 4” goed te keuren. 
- De zoneraad besliste in zitting van 17 december 2019, na het voeren van de gunningsprocedure, 

om deze opdracht te gunnen aan Inka bvba, Mallekotstraat 41/1 te 2500 Lier. 
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. 
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Feiten, context en argumentatie 
- De andere West-Vlaamse hulpverleningszones konden aansluiten bij deze aankoop. 
- Hulpverleningszone Fluvia werd op de hoogte gebracht dat het leveren van de aangeboden polo 

niet langer mogelijk was aangezien deze uit het gamma van de leverancier genomen werd. 
- Firma Inka werd uitgenodigd op het suprazonaal logistiek overleg dd. 15 oktober 2021 om samen 

met de 4 zones naar een alternatief te zoeken. 
- De aangeboden stalen werden beoordeeld. Geen enkel staal voldeed aan de gevraagde normen 

opgelegd in het initieel bestek. 
- Het niet langer kunnen aanbieden van de gegunde polo wordt beschouwd als een wezenlijke 

wijziging in de uitvoering van de opdracht zoals bepaald in het koninklijk besluit van 14 januari 
2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere 
wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 
/ 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De melding door Inka bvba dat de polo korte mouw uit het gamma verdwijnt wordt 
beschouwd als een wezenlijke wijziging in de uitvoering van de opdracht ZMW2019-007 
– Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 4. 
Daarom wordt de samenwerking met Inka bvba, Mallekotstraat 41/1 te 2500 Lier voor dit 
perceel stopgezet. 

Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de deelnemende West-Vlaamse 
hulpverleningszones, 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 

5. Goedkeuring wijziging personeelsplan 
De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- Een bevelvoerder van post Roeselare met recht op begeleidende maatregelen voor 

tewerkstelling tussen 20 uur en 6 uur, heeft een vrijstelling voor nachtdiensten aangevraagd. 
- De hulpverleningszone kan aan deze bevelvoerder werk in dagdienst aanbieden als een 

brandweerman of korporaal bevordert tot sergeant en een brandweerman of korporaal die in 
dagdienst werkt in continudienst gaat werken. 

- De lopende bevorderingsreserve tot sergeant bevat één kandidaat die bereid is om de functie 
op te nemen. Een korporaal die in dagdienst werkt, kan in continudienst worden ingeschakeld. 
Door deze wijziging zou de post 11 beroeps onderofficieren tellen. 

- Hiervoor is een beperkte wijziging van het personeelsplan vereist. Het huidige personeelsplan 
voorziet in 26 brandweermannen-korporaals en 10 onderofficieren. In het aantal van 36 zijn 2 
functies die dienen om voltijdse verloven voor loopbaanonderbreking of verlof voor stage op te 
vangen begrepen. 

- Er wordt voorgesteld om het totaal van 36 te kunnen verdelen in 24 tot 26 brandweermannen-
korporaals en 10 tot 12 onderofficieren. In het aantal van 36 zijn 2 functies die dienen om 
voltijdse verloven voor loopbaanonderbreking, verlof voor stage of begeleidende maatregelen 
voor tewerkstelling tussen 20 uur en 6 uur op te vangen begrepen. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, inzonderheid art. 102: “De raad 

bepaalt, op voorstel van de zonecommandant, het personeelsplan van de zone. Voor het 
personeelsplan van het operationeel personeel houdt de raad rekening met de door de Koning 
bepaalde criteria.” 

- Het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het 
personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. 

- De beslissing van de zoneraad in zitting van 26 januari 2016 waarin het personeelsplan werd 
goedgekeurd. 

- De beslissingen van de zoneraad in zitting van 27 september 2016, 27 juni 2017, 30 april 2019 
en 26 mei 2020 waarbij een wijziging van het personeelsplan werd goedgekeurd. 

Feiten, context en argumentatie 
- Het voorstel tot wijziging van het personeelsplan werd met de vakorganisaties besproken op 19 

oktober 2021. 
Verwijzingsdocumenten 
- Herwerkt personeelsplan als bijlage bij dit besluit. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het personeelsplan en keurt 
het herwerkte personeelsplan goed. 

Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 
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. 
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6. Goedkeuring vacantverklaring van 20 betrekkingen voor vrijwillige brandweermannen via 
aanwerving 

De zoneraad, in niet openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad heeft in haar zitting van 29 juni 2021 de aanleg van een wervingsreserve voor 

vrijwillige brandweermannen, de wijze van organisatie en de inhoud van het vergelijkend 
examen en de samenstelling van de jury goedgekeurd. 

- De procedure voor de aanleg van de wervingsreserve is in uitvoering. Er waren 20 geldige 
kandidaturen. 

- Het personeelsplan voorziet in 600 brandweervrijwilligers. De zone telt momenteel slechts 566 
brandweervrijwilligers. 

- Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de vacantverklaring van 20 betrekkingen voor vrijwillige 
brandweermannen via aanwerving. 

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: 

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
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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 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 
- De zone heeft een tekort van 34 brandweervrijwilligers. 
- De procedure voor de aanleg van een wervingsreserve wordt binnenkort afgerond. 20 personen 

stelden zich tijdig kandidaat en voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden. 
- De geslaagde kandidaten zullen worden toegelaten tot de aanwervingsstage met ingang van 

1 januari 2022. 
Verwijzingsdocumenten 
- Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 30 november 2021. 
- Oproep tot kandidaten voor de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige 

brandweermannen, goedgekeurd in de zoneraad van 29 juni 2021. 
 
Besluit 
Unaniem 
 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de vacantverklaring van 20 betrekkingen voor vrijwillige 
brandweermannen via aanwerving 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 en aan de 
representatieve vakorganisaties. 
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7. Goedkeuring vacantverklaring betrekkingen sergeant in het vrijwilligerskader via bevordering 
door verhoging in graad 

De zoneraad, in niet openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het personeelsplan van zone Midwest, goedgekeurd in de zoneraad op 26 mei 2020, voorziet in 

een totaal van 182 vrijwillige bevelvoerders om de uitrukbaarheid van de posten te garanderen. 
Momenteel telt de zone slechts 109 bevelvoerders. 

- Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de vacantverklaring van de functie van sergeant via 
bevordering door verhoging in graad. 

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. 52, art. 53, art. 54, 
art. 55, art. 56 en art. 57: 

 “Art. 52. De bepalingen van deze titel hebben slechts betrekking op de bevordering in de 
zone waar het personeelslid reeds is tewerkgesteld. 
De verschillende types bevordering zijn: 
 1° voor wat betreft de administratieve loopbaan: 

- de bevordering door verhoging in graad; 
- de bevordering door mobiliteit zoals geregeld in titel 2 van dit boek. 

 2° wat de geldelijke loopbaan betreft, de bevordering in weddeschaal zoals 
geregeld door de artikelen 10 tot 19 van het koninklijk besluit van 19 april 2014. 

 Art. 53. Iedere via bevordering door verhoging in graad toegankelijke en niet bezette 
betrekking kan vacant worden verklaard door de raad. 

 Art. 54. § 1. De vacante betrekkingen worden ter kennis gebracht van de personeelsleden 
via de website van de zone, via de dienstnota aangeplakt in de posten van de zone, per e-
mail en, voor de personen voorlopig verwijderd van de dienst, ook bij aangetekende brief 
of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. 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 bevorderingsreserve 
gaat. De uiterste datum voor de kandidaatstelling kan niet minder zijn dan dertig dagen 
vanaf de dag van bekendmaking van de vacante betrekking op de website van de zone. 
§ 2. Worden enkel in aanmerking genomen, de kandidaturen van de personeelsleden die 
ingediend zijn binnen de in paragraaf 1 bepaalde termijn. 

 Art. 55.Voor de toepassing van dit boek, staan de door bevordering toegankelijke 
beroepsbetrekkingen open voor de beroepspersoneelsleden en staan de door 
bevordering toegankelijke vrijwilligersbetrekkingen open voor de vrijwillige 
personeelsleden. 

 Art. 56. De bevorderingsvoorwaarden zijn: 
 2° voor de graad van sergeant: 

a) benoemd zijn in de graad van brandweerman of korporaal; 
b) de vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" gekregen hebben bij de 

laatste evaluatie; 
c) titularis zijn van het brevet MO1: 

- voor een bevordering naar vrijwillig sergeant: geslaagd zijn in alle modules van 
deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1, 
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- voor een bevordering naar beroepssergeant: geslaagd zijn in alle modules van 
deel 1 en 2 van het brevet MO1. 

d) geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57; 
e) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie. 

 Art. 57. § 1. Het bevorderingsexamen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum 
voor civiele veiligheid. Zij omvat geschiktheidsproeven waaronder één praktische proef. 
De Minister kan de inhoud en de modaliteiten van deze bevorderingsproeven bepalen. 
Het bevorderingsexamen voor de graad van sergeant bevat, vanaf 1 januari 2021, 
minstens de competentietest voor het middenkader zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1°. 
Het bevorderingsexamen voor de graad van kapitein bevat, vanaf 1 januari 2021, minstens 
de competentietest voor het hoger kader zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1°. In geval van 
bevordering van luitenant tot majoor slaagt de kandidaat, vanaf 1 januari 2021, in de 
competentietest voor het hoger kader zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1° vooraleer het 
bevorderingsexamen voor de graad van majoor af te leggen. 
Enkel de personeelsleden van de zones die ten laatste op de dag van het examen voldoen 
aan de in artikel 56 vermelde bevorderingsvoorwaarden, mogen aan dit examen 
deelnemen. De tijd nodig voor het afleggen van het bevorderingsexamen wordt voor de 
beroepspersoneelsleden beschouwd als arbeidstijd. 
De raad duidt de personen aan die de examenjury uitmaken, overeenkomstig het vierde 
lid. 
De jury is voor minstens de helft samengesteld uit officieren die tot de zone of zones van 
de kandidaten behoren. Deze officieren hebben minstens dezelfde graad als die van de 
vacant verklaarde betrekking. Als er niet voldoende houders zijn van een graad die ten 
minste gelijk is aan de graad van het betrokken personeelslid, zetelen personeelsleden 
van andere hulpverleningszones, houders van de betreffende graden, in de jury, na 
aanduiding door de raad waartoe het betrokken personeelslid behoort. Geen enkel lid van 
de examenjury mag de echtgenoot, de ouder of een bloedverwant tot en met de derde 
graad zijn van een kandidaat. 
Een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie in de zone mag als 
waarnemer zetelen. 
De jury stelt per zone een rangschikking van de kandidaten op. De raad is gebonden door 
deze rangschikking voor de bevordering of de toelating tot de bevorderingsstage. 
De raad kan een bevorderingsreserve aanleggen waarvan de geldigheidsduur de twee jaar 
niet overschrijdt. De raad kan de geldigheid van de bevorderingsreserve maximum twee 
keer verlengen met twee jaar. 
De laureaat opgenomen in een reserve, kan niet aangesteld worden door de raad, zolang 
hij beschikt over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie zoals bedoeld in artikel 248, eerste 
lid, 3° tot en met 7° of artikel 248, tweede lid, 3° tot en met 5°. 
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van hun resultaat bij aangetekend schrijven 
of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. 
§ 2. De beslissing tot toelating tot de bevorderingsstage voor de graden van sergeant en 
luitenant en de beslissing tot bevordering voor de andere graden wordt door de voorzitter 
of zijn afgevaardigde bij aangetekend schrijven of via elke andere drager met bewijskracht 
en vaste datum.” 
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Feiten, context en argumentatie 
- De zoneraad moet de betrekkingen van sergeant in het vrijwilligerskader via bevordering door 

verhoging in graad vacant verklaren. 
- Er wordt voorgesteld om aan WOBRA vzw de vraag te stellen om het bevorderingsexamen te 

organiseren. Het bevorderingsexamen zal bestaan uit de eliminerende competentietest voor het 
middenkader, een schriftelijke proef met een praktische case en een mondeling 
competentiegericht interview. 

- De zoneraad dient een examenjury aan te duiden. De jury moet voor minstens de helft zijn 
samengesteld uit officieren van de zone. Kapitein Rob Nachtergaele en kapitein Bert Vanhuyse 
stemden in met het voorstel om de schriftelijke proef te beoordelen. De jury voor de mondelinge 
proeven zal bestaan uit kapitein Rob Nachtergaele, majoor Wim Decoopman en kapitein Jeroen 
Bonte. Bij de mondelinge proeven moeten minimum twee van de drie juryleden aanwezig zijn 
om geldig te kunnen beraadslagen. Kapitein Rob Nachtergaele zal optreden als voorzitter van 
de jury. 

Verwijzingsdocumenten 
- Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 30 november 2021. 
- Oproep tot kandidaten voor de bevordering tot sergeant door verhoging in graad in het 

vrijwilligerskader als bijlage bij dit besluit. 
 
Besluit 
Unaniem 
 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de vacantverklaring van de betrekkingen voor sergeant via bevordering 
door verhoging in graad in het vrijwilligerskader goed. 

Artikel 2.  De zoneraad duidt kapitein Rob Nachtergaele en kapitein Bert Vanhuyse aan als leden van 
de examenjury voor de schriftelijke proef en kapitein Rob Nachtergaele, majoor Wim 
Decoopman en kapitein Jeroen Bonte als leden van de examenjury voor de mondelinge 
proeven. Kapitein Rob Nachtergaele treedt op als voorzitter van deze jury. 

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. 
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Financieel 

8. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2021 

De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Per brief werd het besluit van de gouverneur d.d. 9 november 2021 houdende goedkeuring van 

het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 28 september 2021 m.b.t. de vaststelling van 
de begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en de begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone 
dienst) van het dienstjaar 2021 ontvangen. 

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 
- In de begeleidende brief wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling voor te leggen aan de 

zoneraad. 
Verwijzingsdocumenten 
- Besluit van de gouverneur d.d. 9 november 2021. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur d.d. 9 november 2021 
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 28 
september 2021 m.b.t. de vaststelling van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en 
de begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone dienst) van het dienstjaar 2021. 

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. 

Volgende vergadering Zoneraad 

9. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 21 december 2021. 
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