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Zoneraad 

dinsdag, 28 februari 2023 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig: Kris Declercq, Greet De Roo, Ria Beeusaert-Pattyn, Luc Derudder, 

Ward Vergote, Dirk Verwilst, Denis Fraeyman, Lieven Huys, Kurt Windels, 
Frederik Demeyere, Bert Maertens: leden met stemrecht; 
Christian Gryspeert, Lieven Rijckaert: leden zonder stemrecht 

Verontschuldigd: Francesco Vanderjeugd, Karlos Callens, Luc Vannieuwenhuyze, 
Koenraad Degroote: leden met stemrecht 
Olivier Ramon: leden zonder stemrecht 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 31 januari 2023 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 

Logistiek/Materieel 

2. Gunning opdracht - Aankoop personeelsvoertuig 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “De 

zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar 
opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.” 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 augustus 
2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van 
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van één personeelsvoertuig. 

- Tijdens de zitting van 27 september 2022 werd in agendapunt 15. (4707) beslist tot aankoop van 
2 personeelsvoertuigen. 

- In de zitting van 29 november 2022 werd in agendapunt 13 (4785) beslist tot stopzetting van 
aankoop. 

- In de zitting van 29 november 2022 werd in agendapunt 15 (4786) beslist tot aankoop van 1 
voertuig. 
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- Er wordt voorgesteld om het tweede voertuig aan te kopen via Perceel 40 van de 
“Raamovereenkomst Voertuigen 2021 R3 027”. 

- Volkswagen D’Ieteren biedt volgend voertuig aan via dit raamcontract: 
Volkswagen Caddy - Diesel 

• De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van een minibus 
volgens het bestek “Raamovereenkomst Voertuigen 2021 R3 027 – PERCEEL 40 
‘Multispace – Benzine/Diesel’ (B2). In hun gemotiveerde beslissing wordt de opdracht 
toegewezen aan de firma D’Ieteren Automotive SA, Maliestraat 50, 1050 Brussel. 

- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld 
te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. Het krediet 
voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget voor 2022 op artikelnummer 351/743-
98. 

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°. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Offerte Volkswagen D’Ieteren. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van één personeelsvoertuig goed, op basis van een 
onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan D’Ieteren Automotive SA, Maliestraat 50, 1050 Brussel. 

Artikel 3.  De bestelling gebeurt 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 bijzondere 
rekenplichtige. 
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3. Goedkeuring deelname overheidsopdracht Zone 1 - Aankoop alarmeringssoftware 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het alarmeren van de snelste en adequate middelen vormt een kernproces in het reageren op 

een hulpvraag vanuit HC112. 
- Het huidige oproepsysteem ‘Easycad’ is verouderd, wordt niet langer ondersteund door de 

leverancier en kan de actuele, zonale vragen niet adequaat beantwoorden. 
Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdracht voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en meer bepaald de artikelen 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. 

- De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen. 
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen. 
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de civiele veiligheid. 
- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Feiten, context en argumentatie 
- Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen en tot 

de verhoging van de efficiëntie van procedures door het voorkomen van het dubbel aanwenden 
van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en materieel. 

- In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal Zone 1 optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of 
diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, 
meer bepaald Zone Midwest, Hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek. 

- Om deze reden wenst Zone Midwest deel te nemen aan de opdracht van Zone 1: ‘Aankoop 
software zonale dispatching met ondersteuning en onderhoudscontract’. 

- De effectieve aankoop zal voorgelegd worden aan de zoneraad. 
Verwijzingsdocumenten 
- Beslissing Zone 1 ‘Aankoop van software zonale dispatching met ondersteuning en 

onderhoudscontract – Gunning’. 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad gaat akkoord met de deelname aan de overheidsopdracht ‘Aankoop 
software zonale dispatching met ondersteuning en onderhoudscontract’ van Zone 1, 
gegund aan firma Verdi bv, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare. 

Artikel 2. De bestelling zal gebeuren na goedkeuring door de zoneraad. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt 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 
bijzondere rekenplichtige en aan Zone 1 die optreedt als aankoopcentrale voor onder 
andere Zone Midwest. 
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4. Gunning opdracht - Aankoop alarmeringssoftware 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het alarmeren van de snelste en adequate middelen vormt een kernproces in het reageren op 

een hulpvraag vanuit HC112. 
- Het huidige oproepsysteem ‘Easycad’ is verouderd, wordt door de leverancier niet langer 

ondersteund en kan de actuele, zonale vragen niet adequaat beantwoorden. 
- De goedkeuring van de deelname aan de opdracht van Zone 1 ‘Aankoop software zonale 

dispatching met ondersteuning en onderhoudscontract’. 
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 de alarmeringssoftware 

van firma Verdi, zoals beschreven in het bestek van Hulpverleningszone Zone 1. 
- De eenmalige implementatiekost is voorzien in het budget 2023 op artikel 351/xxx-xx. 
- De opdracht werd gegund door Zone 1 voor 8 jaar. Dit betekent dat de budgetten voorzien 

dienen te worden voor de jaren 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 op rekening 
351/xxx-xx. 

- De aanrekening van de jaarlijkse kosten starten op dag 1 van de maand waarin het systeem 
operationeel in gebruik genomen wordt. Deze worden maandelijks gefactureerd aan 1/12 van 
het jaarlijkse bedrag. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Offerte Verdi. 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  Het pakket Verdi wordt aangekocht. De modaliteiten van facturatie worden afgesproken 
met de leverancier. 

Artikel 2.  De uitgaven voor het gebruik van de software is (zal) budgettair voorzien (worden) in 
2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029. 

Artikel 3.  De uitgaven voor het onderhoud van de software bedragen is (zal) budgettair voorzien 
(worden) in 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029. 

Artikel 4.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 
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5. Gunning opdracht - ZMW2022-002 - Aankoop E-hydraulisch materiaal 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad verleende in zitting van 29 november 2022 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, 

de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht ZMW2022/002 ‘Aankoop e-hydraulisch 
materiaal’, met name de openbare procedure. 

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 
- Om de snelste adequate hulp aan de bevolking te kunnen bieden is het vereist dat de 

hulpverleningszones van West-Vlaanderen beschikken over de nodige en juiste middelen die 
geschikt om zijn taken op een effectieve manier uit te voeren. 

- In het kader van de aankoop van de uitrusting voor multifunctionele autopompen en de 
vervanging van bestaand hydraulisch ontzettingsmaterieel wensen de West-Vlaamse 
hulpverleningszones over te gaan tot de aankoop van hydraulisch ontzettingsmaterieel 
aangedreven door batterijen. Dit materieel wordt gebruikt in de omstandigheden zoals 
beschreven in de norm EN 13204 “Doppelt wirkende hydraulische Rettungsgeräte für die 
Feuerwehr und Rettungsdienste – Sicherheits- und Leistungsanforderungen”. 

- In het kader van de opdracht ‘Aankoop e-hydraulisch materiaal’ werd een bestek met nr. 
ZMW2022/002 opgesteld door Zone Midwest. 

- De aankondiging van opdracht 2022-547291 werd gepubliceerd op 1 december 2022 op 
nationaal niveau. 

- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 januari 2023 om 11.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 16 mei 2023. 
- Er werden 3 offertes ontvangen: 

• Belgian Fire Safety bvba, Tuinstraat 10 te 8560 Wevelgem; 

• Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende; 

• Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke; 
- Zone Midwest stelde op 7 februari 2023 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 prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Belgian Fire Safety bvba, Tuinstraat 10 te 8560 Wevelgem. 

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

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Verslag van nazicht ZMW2022/002. 
- Bijlage aan het verslag van nazicht ZMW2022/002. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
7 februari 2023, opgesteld door Zone Midwest. 

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

Artikel 3. De opdracht “Aankoop e-hydraulisch materiaal” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Belgian Fire Safety bvba, Tuinstraat 10 te 8560 Wevelgem. 

▪ De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 36 maanden. 
▪ De leveringstermijn wordt vastgesteld op 30 kalenderdagen. 

Artikel 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2022/002. 

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, aan 
Hulpverleningszone Fluvia, aan Brandweer Westhoek en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 

6. Goedkeuring prijswijziging - ZMW2020-003 - Ambulancierskledij 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad besliste in zitting van 23 juni 2020 om het bestek “ZMW2020-003 

Ambulancierskledij” goed te keuren. 
- Na het voeren van de gunningsprocedure werd deze opdracht gegund aan Vandeputte NV, 

Binnensteenweg 160, 2530 Boechout. 
- Het gaat om een gezamenlijke opdracht waarbij Zone Midwest optreedt in naam van Zone 1, 

Hulpverleningszone Fluvia en Brandweer Westhoek. 
- De zoneraad besliste in de zitting van 25 januari 2022 akkoord te gaan met een prijsstijging van 

10,2%. 
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. 
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Feiten, context en argumentatie 
- Gebaseerd op onder andere de prijsstijgingen van Heurck is Vandeputte Safety genoodzaakt om 

de prijzen gemiddeld met 14,4% te verhoging in 2023. Hiervoor wordt het akkoord gevraagd per 
mail op 09 februari 2023. 

- Vandeputte Safety begrijpt dat er binnen het raamcontract geen sprake is van een prijsstijging 
gedurende de looptijd van het contract. Deze moeten volgens Vandeputte Safety toch worden 
doorgerekend gezien anders de ziekenwagenkledij met negatieve marges dreigen verkocht te 
worden. 

- Deze prijsstijging houdt voor de hulpverleningszone van Midwest voor de resterende looptijd 
(d.i. 1,5 jaar) een meerkost in van ± € 1.000,00. Voor de vier West-Vlaamse zones is dit samen 
ongeveer € 4.000,00. 

- Er zijn twee opties: 

• ofwel gaat de hulpverleningszone niet akkoord met de voorgestelde prijsverhoging wat 
tot gevolg zal hebben dat er geen ziekenwagenkledij meer zal geleverd worden en een 
nieuwe opdracht (met quasi zeker hogere prijzen tot gevolg) zal moeten worden 
uitgeschreven; daarenboven is te verwachten dat de boeteclausule ten gunste van de 
hulpverleningszone in dit geval niet zal kunnen worden afgedwongen (cf. brief van de FOD 
Economie waarin gemeld wordt dat prijsverhogingen ten gevolge van COVID-19 door 
leveranciers kunnen worden toegepast). 

• ofwel, ook al is dit ongebruikelijk, de prijsstijging aanvaarden (gezien er in de feiten weinig 
alternatieven zijn) en deze beslissing voldoende motiveren. 

- Gezien Zone Midwest als administratieve overheid optreedt moet eerst door de zoneraad van 
Zone Midwest een beslissing worden genomen om daarna het genomen besluit over te maken 
aan de drie andere West-Vlaamse zones. Het staat dan de andere zones vrij om al dan niet 
akkoord te gaan met de beslissing van Zone Midwest. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Mail Vandeputte – 9 februari 2023. 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Het zonecollege gaat akkoord met de door de firma Vandeputte Safety gevraagde 
prijsstijging van 14,4 % voor de opdracht ZMW2020/003 ‘Ambulancierskledij’. 

Artikel 2. Voor de resterende looptijd van de opdracht wordt de meerkost voor de Zone Midwest 
geraamd op € 1.000,00. 

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, aan Zone 1, aan 
Hulpverleningszone Fluvia, aan Brandweer Westhoek en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 
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Volgende vergadering Zoneraad 

7. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 28 maart 2023. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 




