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Zoneraad 30 september 2016

Geachte burgemeester,
Bijgevoegd vindt u het goedgekeurd verslag van de vergadering van de zoneraad op vrijdag 30
september 2016.
Van 9u00 tot 9u30 werd deze vergadering voorafgegaan door een toelichting van de jaarrekening
2015 en de begrotingswijziging 2016 waarop alle gemeenteraadsleden, secretarissen en financieel
beheerders van de aangesloten gemeenten van Brandweer Zone Rand werden uitgenodigd.

Met vriendelijke groeten

Sabine Van Dooren
secretaris

Koen Metsu
voorzitter

ZONERAAD van 30 september 2016

Burgemeester van de gemeente

Aanwezig

Boechout

Koen T’Sijen

aanwezig

Borsbeek

Dis Van Berckelaer

aanwezig

Brasschaat

Koen Verberck

aanwezig

Brecht

Luc Aerts

aanwezig

Edegem

Koen Metsu, voorzitter

aanwezig

Essen

Gaston Van Tichelt

aanwezig

Hove

Koen Volckaerts

aanwezig

Kalmthout

Lukas Jacobs

aanwezig

Kapellen

Dirk Van Mechelen,

aanwezig

Kontich

Bart Seldeslachts

aanwezig

Lint

Harry Debrabandere

aanwezig

Malle

Harry Hendrickx, ondervoorzitter

aanwezig

Mortsel

Erik Broeckx

aanwezig

Ranst

Lode Hofmans

Aanwezig tot 9u40

Schilde

Dirk Bauwens

aanwezig

Schoten

Maarten De Veuster

aanwezig

Stabroek

Rik Frans

Aanwezig tot 9u40

Wommelgem

Frank Gys

Aanwezig tot 9u40

Wuustwezel

Dieter Wouters

aanwezig

Zandhoven

Luc Van Hove

aanwezig

Zoersel

Liesbeth Verstreken

aanwezig

Secretaris

Sabine Van Dooren

aanwezig

Zonecommandant

Erik Janssen

aanwezig

Locatie: Kantoren IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
Aanvang: 09u30
Einde:
10u40
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OPENBARE ZITTING
1

Verslag van de vorige vergadering
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Besluit met eenparigheid
Artikel 1 Het verslag van de vergadering van 26 augustus wordt goedgekeurd.

2

Behandeling van de vaststelling van de jaarrekening 2016 en de
begrotingswijziging 1 en 2 op de agenda van de zoneraad.
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond


Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid



KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones

Feiten en context
Aangezien de gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten toelichting hebben
gekregen bij de jaarrekening 2015 en de begrotingswijziging 1 en 2 2016 vraagt de voorzitter
of de jaarrekening en de begrotingswijziging kunnen behandeld worden.

Stemming
De volgende burgemeesters zijn aanwezig en stemden als volgt over de behandeling van de
vaststelling van de jaarrekening 2015 en de begrotingswijziging 2016:

















Koen T’Sijen
Dis Van Berckelaer
Koen Verberck
Luc Aerts
Koen Metsu
Gaston Van Tichelt
Koen Volckaerts
Lukas Jacobs
Dirk Van Mechelen
Bart Seldeslachts
Harry Debrabandere
Harry Hendrickx
Erik Broeckx
Dirk Bauwens
Maarten De Veuster
Dieter Wouters

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
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Luc Van Hove
Liesbeth Verstreken

ja
ja

Besluit met eenparigheid
Artikel 1 De zoneraad besluit dat de vaststelling van de jaarrekening en de begrotingswijziging
1 en 2 van 2016 kan behandeld worden.

3

Financiën

3.1 Vaststelling van de jaarrekening 2015
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond


Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid



KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones

Feiten en context
Een groot deel van het jaar 2015 heeft BDO de boekhouding in opdracht van Brandweer Zone
Rand uitgevoerd onder leiding van bijzondere rekenplichtige Sven Symens. Pas in oktober 2015
zijn 2 nieuwe medewerkers van Brandweer Zone Rand aan de slag gegaan om de boekhouding
in eigen beheer te gaan voeren onder leiding van de waarnemend zonesecretaris Hugo Tant en
Sven Symens.
Door de wissel van bijzondere rekenplichtige heeft de jaarafsluiting 2015 vertraging
opgelopen. De voorbije maanden heeft onze bijzondere rekenplichtige Jerry Kegels in overleg
met BDO hard gewerkt aan de jaarrekening 2015. Deze jaarafsluiting bleek geen sinecure. Zo
constateerde men onder andere dat de loonrun van december 2015 in 2016 geboekt was, dat
de patronale bijdragen niet waren geboekt, dat de geboekte rechten van de bijdragen van de
gemeenten niet overeenkwamen met de afgesproken dotaties. Dit alles werd in de
voorliggende jaarrekening 2015 rechtgezet. Daarbij werden onze deskundige financiën en Jerry
Kegels gedurende 3 dagen door 2 personen van BDO bijgestaan.
Op dit moment ligt er een jaarrekening 2015 voor en dit is in heel grote mate te danken aan de
inzet en het doorzicht van bijzondere rekenplichtige Jerry Kegels.
Echter willen we signaleren dat de grote lijnen op orde staan, maar dat we constateerden dat
nog steeds heel wat boekingen niet op de correcte begrotingsartikels geboekt zijn, sommige
bestelbons (voorlopig) niet gelinkt kunnen worden aan een factuur en dat gelijkaardige
aankopen aan uiteenlopende begrotingscodes toegewezen zijn.
Deze problemen zijn onder meer te wijten aan het feit dat de overdracht van de materiële
bewijzen van de boekhouding door BDO aan onze medewerkers zeer chaotisch en
fragmentarisch is verlopen. Bovendien ontbrak een duidelijke aankoopprocedure, was er te
weinig budgettair toezicht en mankeerde het aan interne controle.
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Desalniettemin geven zowel BDO als onze bijzondere rekenplichtige Jerry Kegels aan dat deze
jaarrekening een getrouw en realistisch beeld geeft van de werking 2015.
Momenteel hebben we binnen onze organisatie de tijd niet om het document nog verder te
verfijnen. Om toch enige controle te doen, zijn de voorbije week steekproeven uitgevoerd op
de +/- 5000 boekingen. Daarbij zijn geen abnormaliteiten vastgesteld.

Argumentatie
De vastelling van de jaarrekening is essentieel voor de opmaak en goedkeuring van de
begrotingswijziging 2016.
Gezien het feit dat zowel BDO als onze bijzondere rekenplichtige Jerry Kegels aangeven dat
deze jaarrekening 2015 een getrouw en realistisch beeld geeft van de werking 2015 is het
voostel dat de zoneraad deze jaarrekening 2015 goedkeurt.

Bespreking
De waarnemend bijzondere rekenplichtige van Brandweer Zone Rand, dhr. Jerry Kegels geeft
toelichting bij de jaarrekening 2015. In deze toelichting worden de overzichtstabellen van de
gewone en buitengewone dienst toegelicht.
Ook de kosten- en de opbrengstenstructuur en de investeringen worden toegelicht. De
investeringen voor 2015 zijn toegewezen aan inrichting kantoor 1 %, informatica 2 %,
voertuigen 82 % en 15 % exploitatiemateriaal.
De burgemeester van Brecht vraagt of op blz. 21 de tekst “leningen ten laste van de
gemeente” niet kan aangepast worden naar “leningen ten laste van zone”. Jerry Kegels licht
toe dat het NGB programma van de firma Schaubroeck vrij weinig ruimte voor aanpassing laat,
maar bekijkt of dit kan gewijzigd worden. Inzake SAH vraagt de burgemeester van Brecht of na
de eerste factuur van Brandweer Zone Antwerpen nog volgende facturen gevolgd zijn. De
bijzondere rekenplichtige antwoord dat geen facturen meer gevolgd zijn van Brandweer Zone
Antwerpen.
De burgemeester van Brecht informeert ook naar de inning van de gemeentelijke bijdragen.
De bijzondere rekenplichtige antwoordt dat de inning van de gemeentelijke bijdragen voor
2015 in orde is en dat de inningen voor 2016 van kortbij worden opgevolgd.
De burgemeester van Brecht vraagt om de loonkosten binnen Brandweer Zone Rand in de
gaten houden en erover te waken dat deze niet te hoog worden. Hij informeert ook naar de
intenties met het reservefonds voor rampen. De voorzitter antwoordt dat dit reservefonds
voor rampen in functie van de resultaten van de jaarrekeningen besproken zal worden in het
zonecollege.
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Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 De begrotingsrekening 2015 wordt vastgesteld als volgt:
Gewone dienst
Netto vastgestelde rechten

vorige DJ'n
1.282.565

eigen DJ
14.721.028

totaal
16.003.594

Definitieve vastleggingen
Begrotingsresultaat

440.385

14.640.493

15.080.877
922.716

Over te dragen def. vastleggingen
Boekhoudkundig resultaat

10.645

270.008

280.653
1.203.369

Buitengewone dienst
Netto vastgestelde rechten

vorige DJ'n
1.797.684

eigen DJ
2.466.756

totaal
4.264.440

Definitieve vastleggingen
Begrotingsresultaat

1.438.146

2.826.294

4.264.440
0

Over te dragen def. vastleggingen
Boekhoudkundig resultaat

293.153

1.597.684

1.890.837
1.890.837

Artikel 2 De balans en resultatenrekening per 31/12/2015 worden vastgesteld als volgt:
Balans:
Vaste activa:
Vlottende activa:

12.456.419 euro
4.558.069 euro

Totaal activa:

17.014.488 euro

Eigen vermogen:

15.550.625 euro

Schulden:
Totaal passiva:

1.463.863euro
17.014.488 euro

Artikel 3 De resultatenrekening per 31/12/2015 wordt vastgesteld als volgt:
Resultatenrekening:

Exploitatieresultaat:
Uitzonderlijk resultaat:
Algemeen resultaat:

- 2.889.590 euro
0 euro
- 2.889.590 euro

Bijlagen


Jaarrekening 2015 (begrotingsrekening, balans- en resultatenrekening)
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Afschrift
Aan

Aantal

FOD Binnenlandse Zaken
Provinciegouverneur

Voor kennisneming

1
1

Voor dossier

Voor gevolg

X
X

3.2 Goedkeuring begrotingswijziging 2016
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond


Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid



Het budget 2016 zoals goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 30 oktober 2016



De voorliggende begrotingswijziging



Het postief begrotingsadvies van de begrotingscommissie

Feiten en context
De begrotingswijziging met bijgevoegde motivatienota werd overgemaakt aan de leden van de
zoneraad.

Argumentatie
Er wordt geen wijziging in de dotatie van de gemeenten voorzien in de budgetwijziging 2016.
In de bijgevoegde budgetnota werden de kredietverschuivingen uitvoerig toegelicht.
Tussen de vaststelling door het zonecollege en de zitting van de zoneraad is een toelichting
voorzien voor de gemeenteraadsleden.
De zonecommandant, de bijzondere rekenplichtige en de zonesecretaris geven toelichting aan
de zoneraad over de begrotingswijziging 1 en 2 voor het jaar 2016.

Bespreking
De burgemeester van Wuustwezel vraagt waarom deze begrotingswijziging esssentieel is. Hij
vraagt of het niet wijzer is om het resultaat van de jaarrekening 2015 in het budget 2017 te
verwerken. De zonecommandant licht toe dat in deze budgetwijziging budgetten samen
worden gebracht om een aantal grote projecten te kunnen opstarten.
Individuele brandweerposten kochten voor de hervorming vaak beperkte aantallen aan. Men
kon dan met bestelbons werken, waar nu -gezien de samenaankopen- langere procedures
aangewezen en noodzakelijk zijn. Het zal een huzarenstukje zijn om al de voorziene
procedures rond te krijgen binnen het voorziene tijdsbestek.
De burgemeester van Kalmthout vraagt meer informatie over de verhoging van de kosten voor
PBM’s. De zonecommandant licht toe dat de voorziene 150 euro voor
vervangingsinvesteringen van PBM’s ruim ontoerrijkend blijken. Eén interventiepak kost meer
dan 2000 euro en dit wordt afgeschreven over 5 jaar. Gezien de hygiënevoorschriften en de
Goedgekeurd verslag - zoneraad 30 september 2016

Pagina 8 van 17

inzetbaarheid van brandweermannen is het volgens de zonecommandant aangewezen om op
termijn naar minimaal 2 interventiepakken per brandweerman te evolueren.
De burgemeester van Boechout geeft aan dat de investeringen voor de voorpost Lint zullen
blijven komen. Hij trekt de noodzaak van deze voorpost in twijfel en vraagt zich af of dit
gebouw niet beter opnieuw verkocht wordt. De voorzitter antwoordt dat bij de 75.000 euro
bijkomende verbouwingskosten ook voor 75.000 euro inkomsten staan.
De burgemeesters van Kalmthout en Wuustwezel vragen zich af of de bijkomende uitgaven
voor de verbouwing pas zullen plaatsvinden indien de inkomsten vanuit de gemeente Lint
verzekerd zijn.

Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 De bijgevoegde begrotingswijzigingen 1 en 2 voor gewone dienst en voor
buitengewone dienst worden goedgekeurd.

Bijlagen


Begrotingswijziging 2016 1 Gewone dienst



Begrotingswijziging 2016 2 Buitengewone dienst



Positief advies van de begrotingscommissie



Budgetnota

Afschrift
Aan

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X
X

FOD Binnenlandse Zaken
Provinciegouverneur

4

Voor dossier

Voor gevolg

HR/Opbouw organisatie

4.1 Goedkeuring functieprofiel en openverklaring vacature deskundige HR
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

Juridische grond


Rechtspositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.



Selectieprocedure niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.

Goedgekeurd verslag - zoneraad 30 september 2016

Pagina 9 van 17

Feiten en context
Door toepassing van de rechtspositieregeling voor het niet-operationeel personeel werd het
voor Brandweer Zone Rand mogelijk om administratieve en logistieke krachten aan te werven
vanaf 1 april 2015.
Op 1 mei 2015 startte Ellen Van Reeth als deskundige HR met een contract van bepaalde duur
voor 1 jaar. Dit contract werd verlengd met een periode van 1 jaar tot 1 mei 2017. Een
bijkomende verlenging is niet mogelijk.

Argumentatie
De huidige personeelsdienst bestaat uit 3 personen waarvan 2 niet-operationele krachten: een
deskundige HR op B-niveau en een administratief medewerker op C-niveau. Deze invulling van
de personeelsdienst is op dit moment het absolute minimum om de meest precaire
personeelsprocessen (verloning, verzekering…) te laten lopen. Op datum van 1 mei 2017 moet
deze functie daarom opnieuw en definitief ingevuld zijn.
Het oorspronkelijke functieprofiel voor de functie van deskundige HR werd geëvalueerd en
waar nodig aangepast aan de zonale noden en taken die de deskundige HR moet vervullen.
Om in de toekomst sneller te kunnen reageren op al dan niet onverwachte
personeelsproblemen of -opportuniteiten, wordt voorgesteld om bij deze vacantverklaring een
wervingsreserve aan te leggen van 2 jaar (of 24 maanden te rekenen vanaf de datum van
aanstelling in het kader van deze vacature).

Financiële implicatie
Loonschaal B1-B3 (38/38) + maaltijdcheques van 7 euro (waarvan 1,09 euro
werknemersbijdrage).

Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 De zoneraad keurt het functieprofiel deskundige HR (m/v) goed.
Artikel 2 De zoneraad verklaart de vacature voor deskundige HR open met aanleg van een
wervingsreserve van 2 jaar.
Artikel 3 De selectie van kandidaten zal gebeuren zoals beschreven in het selectiereglement
bijgevoegd aan de rechtspositieregeling van Zone Rand.
Artikel 4 De selectiecommissie zal bestaan uit minimum drie leden waaronder de rechtstreeks
leidinggevende.
Bijlagen
Functieprofiel deskundige HR.

Afschrift
Aan

Projectleider HR
Personeelsdienst

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X
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5

Logistiek

5.1 Zonale aankoop Astrid-pagers
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

X

Financiële consequenties

Beknopte omschrijving van het agendapunt
Goedkeuring aankoop van 135 Astrid pagers

Juridische grond


Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder art. 85 op basis
waarvan de raad op 2 januari 2015 de bevoegdheid voor opdrachten van dagelijks bestuur
delegeerde aan het college.



Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.



Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.



Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.



Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.



Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk.

Feiten en context
In het kader van het alarmeringsproject dat startte in 2015, is er een noodzaak aan persoonlijke
pagers gebaseerd op de Astrid-technologie.
Alle posten werden inmiddels voorzien van Astrid pagers voor de operationele manschappen
doch sommige pagers zijn sinds 2003 in dienst en dringend aan vervanging toe.

Argumentatie
Gelet de leeftijd van de pagers in sommige posten (in dienstname 2003-2006) zijn de
herstelkosten dermate hoog opgelopen dat een periodieke vervanging van de oudste toestellen
zich opdringt. Onderzoek leert ons dat er binnen de zone nood is aan vervanging van 135 pagers.
Budgetten zijn inmiddels per post vrijgemaakt.
Voor de aankoop werd, conform de wetgeving, gekozen om een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking op te starten.
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Financiële implicatie
In de begroting van 2016 is de aankoop van 135 Astrid pagers voorzien. Het beschikbare budget
bedraagt € 32.232 exclusief btw oftewel € 39.000 inclusief btw.

Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 2 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nummer 2016/006 en de
raming voor de opdracht “aankoop Astrid pagers”, opgesteld door
Hulpverleningszone 3 – Rand. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 32.232 exclusief btw oftewel € 39.000
inclusief btw
Artikel 3 Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:


SAIT, Z.1. Research Park 110, Pontbeek 63, 1731 Zellik



AEG Belgium sa/nv, Biestebroekkaai 300, 1070 Brussel



Koning en Hartman, Woluwelaan 31, 1800 Vilvoorde

Artikel 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 oktober 2016 om 10.00
uur.
Artikel 5 Het college wordt belast met de verdere afhandeling van deze overheidsopdracht.
Artikel 6 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2016.
Artikel 7 Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde
diensten.

Bijlagen
Bijzonder bestek besteknummer 2016/006 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
onderwerp “aankoop Astrid pagers”.

Afschrift
Aan

Aantal

Voor kennisneming

1
1
1
1

X

Projectleider Astrid
Projectcoördinator
Logistiek coördinator
Financiële dienst
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Voor gevolg

X
X
X
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5.2 Goedkeuring bestek lichte materieelwagen post Lint
Informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

X

financiële consequenties

Beknopte omschrijving van het agendapunt
Goedkeuring bijzonder bestek van een lichte materieelwagen voor de post Lint.

Juridische grond


Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder art. 85 op basis
waarvan de raad op 2 januari 2015 de bevoegdheid voor opdrachten van dagelijks bestuur
delegeerde aan het college.



Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.



Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.



Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.



Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.



Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over
het welzijn op het werk.

Feiten en context
In de begroting van 2016 is de aanschaf van een lichte materieelwagen inclusief ombouw en
inrichting voor de post Lint voorzien. In het opgestelde materieelplan worden een aantal
voertuigtypes omschreven om aldus uniformiteit te creëren over alle posten binnen Zone Rand.
De lichte materieelwagen is een bestelwagen met dubbele cabine waarvan de laadruimte is
ingericht om diverse interventies efficiënt te kunnen uitvoeren.

Argumentatie
De post Lint beschikt al vele jaren over een lichte materieelwagen Nissan Cabstar. Het voertuig
kwam in 1994 in dienst, doch kampte van bij het begin met een beladingsprobleem. Zo heeft
het voertuig een MTM (maximaal toegelaten massa) van 3,5 ton en is hierdoor de belading die
kan vervoerd worden erg beperkt vanwege de omvang van de wagen. Hierdoor kan de helft van
de materieelopbergruimte niet gebruikt worden en vormt dit al ruim 20 jaar een groot nadeel.
Na ruim 22 jaar dienst kampt de wagen met diverse technische problemen en dringt vervanging
zich dan ook op.
De logistiek coördinator stelt voor om het voertuig te vervangen door een nieuwe lichte
materieelwagen.
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Voor de aankoop werd een bijzonder bestek opgesteld waarbij werd gekozen voor een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform de wetgeving.

Financiële implicatie
In de begroting van 2016 is de aankoop van een lichte materieelwagen voor de post Lint
voorzien. Het beschikbare budget bedraagt € 82.000 inclusief btw.

Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 2 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2016/007 en de raming
voor de opdracht “aankoop lichte materieelwagen”, opgesteld door
Hulpverleningszone 3 – Rand. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 67.768,6 exclusief btw of € 82.000
inclusief btw.
Artikel 3 Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:


Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 2, 8531 Hulste



AB Technics BVBA, Turnhoutsebaan 69, 2390 Malle



Terberg Specials, Oosterring 23, 3600 Genk

Artikel 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 oktober 2016 om 10.00
uur.
Artikel 5 De uitgaven voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2016
Artikel 6 Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde
diensten.

Bijlagen
Bijzonder bestek besteknummer 2016/007 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
onderwerp “aankoop lichte materieelwagen”.

Afschrift
Aan

Lokaal cdt. post Edegem
Projectcoördinator
Logistiek coördinator
Financiële dienst

Aantal

Voor kennisneming

1
1
1
1

X
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X
X
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6

Secretariaat

6.1 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en lastenboek aanstelling
verzekeringsconsulent/auditor
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

X

financiële consequenties

Juridische grond


De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.



Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.



Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.



Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Feiten en context
De verzekeringsportefeuille van Brandweer Zone Rand is de overname van de verzekeringen
van de vroegere gemeenteljke brandweerkorpsen. Deze overname gebeurde omdat de tijd
ontbrak om de verzekeringen van de zone aan te besteden bij de oprichting van de zone.
Brandweer Zone Kempen heeft een initiatief genomen om samen met andere geïnteresseerde
zones een gezamelijke aanbesteding van de verzekeringen te organiseren Voorlopig hebben 4
zones bevestigd om aan de opdracht deel te nemen. Het gaat om zone Kempen, zone
Taxandria, zone Oost van Oost-Vlaanderen en zone Oost van Vlaams Brabant.

Argumentatie en werkwijze
De gezamenlijke aanbesteding van de verzekeringen van een aantal brandweerzones zal lopen
voor een periode van 4 jaar. De geplande startdatum van het contract is 1 januari 2018.
Zone Kempen treedt op als opdrachtencentrale voor de aanbesteding van de verzekeringen en
bezorgt hiervoor aan de andere zones de nodige documenten en informatie. De
verantwoordelijken van de andere zones leveren alle nodige informatie aan en zijn
verantwoordelijk voor de administratieve en bestuurlijke implementering van de gezamenlijke
aanbesteding bij de eigen zone.
De eerste stap van het samenwerkingstraject is het goedkeuren van een
samenwerkingsovereenkomst die de krachtlijnen van de samenwerking regelt.
Daarna wordt een opdracht aanbesteed om een verzekeringsconsulent aan te stellen voor een
audit van de verzekeringsportefeuille en de risico’s en om op basis van deze audit een
aanbestedingsdossier op te maken van de verzekeringen. Bij de audit zal onderzocht worden
of het opportuun is om de hospitalisatieverzekering en/of eventuele groepsverzekeringen in
de opdracht op te nemen.
Nadat de audit is uitgevoerd en een aanbestedingsdossier is opgemaakt, organiseren de
deelnemende zones een aanbesteding van de verzekeringsportefeuille. Na het sluiten van de
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opdracht, sluiten de zones individuele polissen af met de gekozen
verzekeringsmaatschappij(en).

Financiële implicatie
De opdracht voor de aanstelling van een onafhankelijke verzekeringsconsulent/auditor wordt
geraamd op 35.000 euro exclusief btw. De kosten van de aanbesteding zullen in gelijke delen
tussen de zones verdeeld worden. Zone Kempen rekent geen kosten aan voor de
administratieve coördinatie.
Argumentatie
De gezamenlijke aanbesteding van de verzekeringen verloopt in 2 fasen. In een eerste fase
wordt een onafhankelijke verzekeringsconsulent/auditor aangesteld. Deze consulent doet een
audit van de bestaande verzekeringsportefeuille van de deelnemers aan de aanbesteding en
doet een voorstel over de optimalisering van deze portefeuille. De consulent maakt daarna op
basis van de behoeften van de verschillende zones een lastenboek op voor de aanbesteding van
de verzekeringen.
De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Hulpverleningszone Kempen treedt op als opdrachtencentrale en heeft een lastenboek
opgemaakt. De zones die aan de opdracht deelnemen, keuren het lastenboek goed.

Bijlagen



Ontwerp samenwerkingsovereenkomst
Bestek verzekeringen

Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 De zoneraad keurt het lastenboek voor de gezamenlijke aanstelling van een
onafhankelijke verzekeringsconsulent/auditor goed.
Artikel 2 De zoneraad beslist volgende verzekeringsconsulenten/auditors te raadplegen:









Risk Solutions, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven
Hiel & Wauthier, Dorpsplein 19, 9200 Dendermonde
Adviso, Lorkenlaan 9, 1820 Steenokkerzeel
Marsh & McLennan, Uitbreidingstraat 180, 2600 Antwerpen
Van Dessel Insurance Brokers, Misstraat 112, 2590 Berlaar
Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen
AON Belgium, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Brussel
Copper Corporate Insurances, Leuvensestraat 29, 1800 Vilvoorde

Afschrift
Aan

Zonesecretaris
Hulpverleningszone Kempen

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X
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7

Varia

7.1 Overdracht van roerende goederen
De voorzitter schetst de stand van zaken met betrekking tot het akkoord van de verschillende
gemeenten over de overdracht van de roerende goederen. Op de volgende zoneraad van vrijdag 28
oktober 2016 wordt het punt “overdracht van de roerende goederen” formeel geagendeerd.
Indien niet alle gemeenten akkoord zijn met het voorstel van het zonecollege dat onder meer de
inbreng van 25% “om niet” bevat, is het enige alternatief dat de formules van het KB van 23
augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattigingsregels van de roerende en
onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de
brandweerdiensten (B.S. 29.10.2014) wordt toegepast voor de roerende goederen.

Volgende zoneraad: vrijdag 28 oktober 2016 om 9u00.
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