Zoneraad
dinsdag, 29 maart 2022
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
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
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 22 februari 2022
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.
Goedkeuring deelname overheidsopdracht HVZ FLuvia - Aankoop 'Balaclava' (Brandweermuts)
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.”
- Er wordt uitvoering gegeven aan bovenstaande regelgeving door het aankopen van ‘Balaclava’
(brandweermutsen).
Bevoegdheid en juridische grond
- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- 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.
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 hulpverleningszone Fluvia 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: HVZ Fluvia, Zone 1, Zone Midwest en Brandweer Westhoek.
- Om deze reden wenst Zone Midwest deel te nemen aan de opdracht van hulpverleningszone
Fluvia: ‘Aankoop balaclava’s voor brandbestrijding’.
- De aankopen zal gebeuren volgens noodzaak van Zone Midwest.
- De aankopen zullen gebeuren per bestelbon.
Verwijzingsdocumenten
- Beslissing zoneraad HVZ Fluvia: 4. Aankoop balaclava's voor brandbestrijding - gunning
overheidsopdracht. Verslag van nazicht offertes balaclava’s.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de deelname aan de overheidsopdracht ‘Aankoop
balaclava's voor brandbestrijding van HVZ Fluvia, gegund aan firma Hobrand BV België,
Duwijckstraat 17 te Lier voor de looptijd van 4 jaar, startend vanaf 07.02.2022.

Artikel 2.

De bestellingen gebeuren per ondertekende bestelbon.

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 Hulpverleningszone Fluvia.
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3.

Goedkeuring bestek en procedure - ZMW2022-001 - Verkoop van voertuigen via meerdere
inschrijvers
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en
uitrusting die de zonale werking garanderen.
Het behoort tot de taken van de zone om materialen die aan het einde van hun levensduur zijn
op een optimale manier te behandelen en te verwijderen uit het patrimonium.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 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
De voorliggende opdracht wordt gegund aan maximaal 3 inschrijvers. Wanneer een zone één of
meerdere voertuigen wenst te verkopen, wordt de inventaris per mail bezorgd aan de 3 gegunde
inschrijvers. De inschrijvers krijgen 14 kalenderdagen de tijd om te reageren op de prijsvraag.
Indien ze dit wensen, kunnen ze de staat van de voertuigen op afspraak komen bezichtigen. Ze
dienen per voertuig hun geboden prijs op te geven. De aanbieder met de hoogste prijs per
voertuig krijgt dit toegewezen. De hulpverleningszone stuurt een factuur op datum van de
toewijzing die binnen de 30 kalenderdagen betaald wordt door de winnende inschrijver.
In het kader van de opdracht “Verkopen van voertuigen” werd een bestek met nr.
ZMW2022/001 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

perceel 1 (Voertuigen met een MTM < 3.500 kg);

perceel 2 (Voertuigen met een MTM >= 3.500 kg).
Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van één jaar, maximaal drie keer stilzwijgend
verlengbaar met één jaar.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere
deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De
deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
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-

Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen,
administratieve vereenvoudiging en tot de verhoging van de efficiëntie van procedures door het
voorkomen van het dubbel aanwenden van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en
materieel.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Zone Midwest de
procedure zal voeren en in naam van Zone 1, bij de gunning van de opdracht zal optreden. In
toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Zone Midwest daarom 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 1 en Zone Midwest.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 29/04/2022 om 11:00 uur.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2022/001 en de raming voor de opdracht “Verkopen van
voertuigen”, opgesteld door de Zone Midwest worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek.

Artikel 2.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3.

Zone Midwest wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Zone 1,
bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4.

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.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 7.

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 deelnemende
besturen en aan de bijzondere rekenplichtige.
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Personeel
4.
Goedkeuring toetreding tot OFP Prolocus voor tweede pensioenpijler administratief personeel
De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Ethias en Belfius Insurance lieten de lokale besturen in juni 2021 weten dat ze de huidige
groepsverzekering vanaf 1 januari 2022 opzeggen.
De VVSG heeft voor de Vlaamse lokale besturen een nieuw aanbod uitgewerkt met OFP Prolocus
vanaf 1 januari 2022.
Bevoegdheid en juridische grond
Besluit van de zoneraad van 27 juni 2017 waarin de toekenning van een tweede pensioenpijler
voor het administratief personeel van de hulpverleningszone werd goedgekeurd.
Besluit van de zoneraad van 30 maart 2021 waarin goedkeuring werd gegeven voor de verhoging
van de bijdragevoet in de tweede pensioenpijler tot 3 %.
Feiten, context en argumentatie
De zone wil de pensioenkloof tussen haar statutair en contractueel personeel verkleinen en
voorziet bijgevolg in een tweede pensioenpijler voor haar contractueel personeel.
De zone was aangesloten bij de groepsverzekering die, na bemiddeling van de VVSG,
aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de
lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd.
Het bestuur heeft voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze tussen enerzijds een
overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten
bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds).
Na onderhandelingen met de VVSG werd OFP PROVANT omgevormd tot OFP PROLOCUS (een
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537 155), een
pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden.
Door de toetreding tot een IBP is de zone meer betrokken bij het beheer van haar
pensioenfinanciering. In tegenstelling tot bij een groepsverzekering vaardigt de zone een
vertegenwoordiger af in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS, die naast
controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om, indien nodig, punten op de agenda van de
algemene vergadering te zetten.
In tegenstelling tot een groepsverzekering streeft een IBP geen winsten ten voordele van de
organisatie zelf na.
Een IBP heeft ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in
een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt.
De zone kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de
voorwaarden van een in house opdracht voldaan is. De zone oefent immers ten eerste via de
algemene vergadering waar ze lid van wordt toezicht uit op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen
diensten. Ten tweede behelst meer dan 80 % van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de
uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende overheden, namelijk het
voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen. Ten derde is er geen
directe participatie van privékapitaal in de OFP PROLOCUS en ten vierde is OFP PROLOCUS zelf
onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.
OFP PROLOCUS zal, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar
inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen.
Het aanbod van OFP PROLOCUS vereist, net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd
aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen en voorziet in een
overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering.
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-

De mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage. Het is dus mogelijk om op het
gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijke
pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair
pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen.
Er bestaan drie soorten pensioenplannen (defined benefit of vaste prestaties, cash balance en
defined contribution of vaste bijdragen). De voorgestelde formule is een vastebijdragenplan. In
dit plan belooft de werkgever een bepaalde bijdrage (een bijdrage uitgedrukt als een percentage
van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement. De
behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement.
De zone moet de vastgestelde bijdrage minimum betalen. Wanneer het wettelijk
minimumrendement niet behaald wordt, zal de zone bijkomende bijdragen moeten betalen. In
elk geval moet voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75 %
voor actieve aangeslotenen, 0 % voor passieve aangeslotenen) behaald worden.
De zone moet als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de
pensioentoezegging, voorzien in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen
van bijkomende bijdragen te verkleinen. Deze prefinanciering blijft ter beschikking van de zone
ter financiering van latere bijdragen.
De zone kan met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft een MIPS-groep
vormen. Binnen een MIPS-groep is er interne mobiliteit voor het personeel zonder dat dit
gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid. Binnen een MIPS-groep
speelt er een onderlinge solidariteit.
De kosten voor de werking van OFP PROLOCUS worden voor 2022 forfaitair vastgelegd op 1.000
euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene. Deze bedragen worden
jaarlijks geïndexeerd tot en met 2024. Nadien zal een meer stabiel systeem van
kostenvergoeding worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het
werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds.
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en
specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik
VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte.
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1.
In de nodige kredieten wordt voorzien in de meerjarenbegroting;
De op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het
functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden ingehouden door de RSZ en daarna doorgestort
worden aan OFP PROLOCUS.
Voormelde intentieverklaring van de zoneraad en voormelde documenten worden in het
bijzonder onderhandelingscomité besproken.
Een vertegenwoordiger moet worden aangeduid om de zone te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering van OFP PROLOCUS.
De beslissing tot toetreding moet aan OFP PROLOCUS worden meegedeeld en de algemene
vergadering van OFP PROLOCUS moet de kandidatuur goedkeuren.
Verwijzingsdocumenten
Statuten, beheersovereenkomst, financieringsplan, verklaring inzake beleggingsbeginselen,
kaderreglement, bijzonder pensioenreglement en toetredingsakte als bijlage bij dit besluit.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zone neemt kennis van en stemt in met de beheersovereenkomst en het
financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP Prolocus
en het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement. De zone neemt kennis van
de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de
statuten.

Artikel 2.

De zoneraad geeft goedkeuring om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP
Prolocus (Afzonderlijk vermogen VVSG), en richt hiertoe onverwijld een verzoek tot
aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering tot OFP Prolocus.

Artikel 3.

De zoneraad stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde
bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door
de RSZ in naam en voor rekening van OFP Prolocus.

Artikel 4.

De pensioentoezegging bedraagt 3 % van het pensioengevend loon.

Artikel 5.

De zone ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNIpensioenplan in.

Artikel 6.

De heer Ward Vergote, burgemeester van Moorslede, wordt afgevaardigd als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Francesco
Vanderjeugd, burgemeester van Staden, wordt aangeduid als plaatsvervanger van deze
vertegenwoordiger indien hij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 7.

De voorzitter van de zoneraad en de zonecommandant worden gemachtigd om de
noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Volgende vergadering Zoneraad
5.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 3 mei 2022.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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