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Zoneraad HVZ Fluvia 

25 maart 2022 om 08u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 25 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. BTW-verhoudingsgetallen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de nieuwe BTW-verhoudingsgetallen voor 2022 goed. 

 

3. Aankoop FLEX-vrachtwagen voor dienst logistiek 

 

Artikel 1 

De zoneraad gaat akkoord met aankoop van een FLEX-vrachtwagen voor de 

hulpverleningszone via gemeente Kuurne voor een bedrag van € 122.441,11 (incl. 21 % BTW). 

 

4. Aankoop poolwagen 

 

Artikel 1 

De zoneraad keurt de aankoop van een poolwagen bij de firma Citroën Belux NV via 

raamovereenkomst van de federale politie (DSA) voor een bedrag van € 23.275,04 (incl. BTW) 

goed. 
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5. Aankoop interventiehandschoenen - wijziging 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van interventie- 

/brandhandschoenen via het raamcontract FOD IBZ, gegund aan Deva Belgium bvba 

(II/MAT/A49-372-17 – Perceel 2) voor een bedrag van € 39.994,29 (incl. 21 % BTW). 

 

6. Aankoop van software facilitair beheer (EAM) 

 

Artikel 1 

De zoneraad gaat akkoord om de voorgestelde aankoop van de licentie voor de software 

voor facilitair beheer (Enterprise Asset Management EAM) te gunnen aan de firma Ultimo 

Software Solutions BV voor een bedrag van  

- € 41.000,00 incl. BTW: éénmalige installatiekost 

- € 9.000 incl. BTW: jaarlijkse licentiekost 

 

7. Periodieke keuringen vanaf april 2022 

 

Artikel 1 

De zoneraad beslist in te tekenen in de raamovereenkomst voor het uitvoeren van periodieke 

keuringen van hef- en hijsmaterieel, andere toestellen en installaties voor de 

hulpverleningszones in de provincie West-Vlaanderen, waarbij Zone1 optreedt als 

opdrachtencentrale. 

De wettelijke, periodieke keuringen worden uitgevoerd door het erkend keuringsorganisme 

BTV West-Vlaanderen uit Ieper voor de periode 2022 tot en met 2025 volgens hun ingediende 

offerte. 

De jaarlijkse uitgave wordt geraamd (op basis van de huidige inventaris) op € 21.147,64 (incl. 

21 % BTW). 

 

8. Raamovereenkomst en aankoop van klasse A-schuim 

 

Artikel 1 

De zoneraad gaat akkoord met de toetreding tot de raamovereenkomst van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) voor de 
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aankoop van blusschuim klasse A. 

Het jaarlijks benodigde budget wordt geraamd op € 2.480 (incl. BTW). 

 

9. Toetreding raamovereenkomst software dispatching 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de toetreding tot de raamovereenkomst van 

hulpverleningszone Zone 1 voor de aankoop van de software alarmerings- en 

dispatchingsterminal bij de firma Verdi BV ten bedrage van:  

- € 73.810 (incl. BTW) éénmalige kost voor de configuratie en uitrol van de software, hardware 

en connecties (incl. opleiding); 

- € 106.722 (incl. BTW) jaarlijkse kost (Software as a Service - SAAS) met inbegrip van SLA en 

ondersteuning. 

 

10. Vervanging Antivirus software - Sophos 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verklaart zich akkoord met de aankoop van de antivirussoftware van Sophos 

door middel van afname van het raamcontract van C-smart houdende aankoop van ICT 

Infrastructuur voor een periode van 3 jaar voor een bedrag van € 14.886,63 (incl. btw) bij 

Centralpoint België NV, WIngepark 5B te 3110 Rotselaar. 

 

11. Brandweerkalenders - offertevraag 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist om naar analogie met de voorbijgaande jaren zich akkoord te verklaren 

met het versturen van een offertevraag naar drie drukkerijen i.f.v. de opmaak en het 

drukwerk van de zonale brandweerkalenders. 

Artikel 2: 

De zoneraad neemt kennis van de raming van deze opdracht ten bedrage van € 30.000 

excl. btw. en excl. portkosten. 

 

12. Kazernering: terugbetaling put-opties 
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Artikel 1: 

De zoneraad beslist de in bijlage gevoegde lijst van gemaakte investeringen aan gebouwen 

sinds 1 januari 2015 goed te keuren en de bedragen in 2022 terug te betalen aan de 

respectievelijke gemeenten, overeenkomstig de kaderovereenkomst inzake kazernering. 

 

13. Aansluiting Prolocus - pensioenfonds 

 

Artikel 1:  

Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met 

● de beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via 

de toetredingsakte  van OFP PROLOCUS ; 

● Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement hoogte basisbijdrage/ 

steprate/    

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik 

en luik VVSG) en de statuten. 

Artikel 2:  

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk 

vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de 

Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS. 

Artikel 3:  

Ingestemd wordt 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: 

Het bestuur ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNI-

pensioenplan in.  

Artikel 6:  

De voorzitter en de zonecommandant worden gemachtigd om de noodzakelijke 

vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen. 

 

14. Bevorderingsprocedure tot sergeant in het vrijwillig kader 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van vacant verklaring en het 

examenreglement voor de aanleg van een bevorderingsreserve in de graad van sergeant in 

het vrijwillig kader met ingang van 1 april 2022.  

Artikel 2: 

De zoneraad besluit over te gaan tot het aanstellen van het extern HR-bureau CC-Select, via 

opdracht Poolstok. 

 


