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Goedkeuring vorig verslag 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Volgende notulen worden goedgekeurd: 

 Het verslag van de vergadering van 3 februari 2020 

 Het verslag van de vergadering van 31 maart 2020 - Per email 

georganiseerd (CORONA-maatregelen) 

 Het verslag van de vergadering van 26 mei 2020 - Per email 

georganiseerd (CORONA-maatregelen) 

 

Openbaar 
Algemene dienst 

 

2. Aangepaste locatie Vergaderdata Zoneraad 2020 
Enig artikel: De zoneraad keurt de aangepaste locatie, zijnde de kazerne te 

Zaventem, voor de zoneraad van dinsdag 27 oktober 2020 goed. 

 

3. Afspraak vergadering zonecollege en zoneraad ten tijde van Corona-virus 
- Ter kennisgeving 

Artikel 1: De zoneraad neemt kennis van de genomen maatregelen (Covid 

19) i.v.m. met de werkwijze van het zonecollege waarbij alle agendapunten 
via mail werden overgemaakt. Elk lid van het zonecollege gaf per 

agendapunt aan of men akkoord of niet-akkoord was. Een agendapunt werd 
goedgekeurd indien minstens 6 leden van het zonecollege hun akkoord 
hadden gegeven. 

Artikel 2: De zoneraad neemt kennis van de genomen maatregelen (Covid 
19) door het zonecollege d.d. 23 maart 2020  i.v.m. de werkwijze van de 

zoneraad waarbij enkel de dringende agendapunten en de personeelszaken 
via mail werden overgemaakt. Elk lid van de zoneraad gaf per agendapunt 
aan of men akkoord of niet-akkoord was. Een agendapunt werd 

goedgekeurd indien minstens de helft van de uitgebrachte stemmen een 
akkoord aangaven. 

 

4. Maatregelen i.v.m. Corona-virus - Ter kennisgeving 
Artikel 1: De zoneraad neemt kennis van de maatregelen in het kader van 

Covid 19 met betrekking tot thuiswerk. 

Artikel 2: De zoneraad neemt kennis van het Business Continuityplan in het 

kader van Covid 19 maatregelen. 

Artikel 3: De zoneraad neemt kennis van alle genomen maatregelen in het 
kader van Covid 19. 
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5. Verlenging mandaat zonecommandant 
Enig artikel: De zoneraad neemt kennis van de procedure voor de evaluatie 
van de zonecommandant, majoor Bert Heylen, aan het einde van zijn eerste 

mandaat. 

 
HR 

6. Aansluiting bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 
– Vastlegging der voorwaarden en wijze van gunning. 

Artikel 1: De zoneraad keurt het lastenboek ‘Aansluiten bij een externe 
dienst voor preventie en bescherming op het werk’ goed; 

Artikel 2: De zoneraad keurt de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking, als wijze van gunnen, goed; 

Artikel 3: De zoneraad keurt het aanschrijven van volgende firma’s goed: 

 IDEWE 

 Mensura 

 Premed VZW 

 Liantis 

 Cohezio 

 
HR - Aanwervingen 

7. Voorleggen functieprofiel directie brandpreventie - technisch 

medewerker brandpreventie  C11 - C14 
Artikel 1: De zoneraad keurt het functieprofiel voor technisch medewerker 
brandpreventie  (C11-C14) goed.  

Artikel 2: Dit functieprofiel voor technisch medewerker brandpreventie werd 
voorgelegd op het BOC. 

 

8. Voorleggen functieprofiel directie operaties - Teamleader dispatching  
Ba11 - Ba14 

Artikel 1: Het functieprofiel voor teamleader dispatching werd voorgelegd 
op het BOC; 

Artikel 2: De zoneraad keurt het functieprofiel voor teamleader 
dispatching  (Ba11-Ba14) goed. 

 

9. Voorleggen functieprofiel directie logistiek - Materieelverantwoordelijke  
Ba11 - Ba14 

Artikel 1: Het functieprofiel voor deskundige materieelverantwoordelijke 
werd voorgelegd op het BOC; 

Artikel 2: De zoneraad keurt het functieprofiel voor deskundige 
materieelverantwoordelijke (Ba11-Ba14) goed. 

 
Logistiek  

10. Pandemie COVID-19 - Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM's) - Mogelijkheid tot betalen van voorschotten - Ter kennisgeving 

Artikel 1: De zoneraad neemt er kennis van dat er uitzonderlijk, en dit in 
het kader van de Corona-crisis, bij aankopen voorschotten konden betaald 
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worden aan leveranciers, op voorwaarde evenwel dat voldaan werd aan elk 
der volgende voorwaarden : 

 Een voorschot betalen kan enkel op uitdrukkelijke en gemotiveerde 

vraag van de leverancier. 

 Het voorschot kan nooit meer bedragen dan 50% van het bedrag van 

de totale bestelling, exclusief btw. 

 Er worden enkel voorschotten betaald aan leveranciers die bij ons 
gekend zijn en waarvan we weten dat ze betrouwbaar zijn. 

 Er worden enkel voorschotten betaald op aankopen die Corona-
gerelateerd zijn (PBM's, ontsmettingsproducten, ...). 

 Er worden enkel voorschotten betaald op aankopen die gebeuren via 
de procedure van de aanvaarde facturen. 

 Een voorschot kan slechts uitbetaald worden mits uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Directeur Logistiek of de Zonecommandant. 

 Het betalen van voorschotten is slechts mogelijk voor aankopen tot 

en met 30 april 2020. 

Artikel 2: De zoneraad neemt er kennis van dat deze maatregel niet werd 

toegepast. 

 

11. Grond nieuwbouw post Londerzeel - Wederzijdse 

engagementsverklaring 
Enig artikel : De zoneraad keurt het ontwerp van engagementsverklaring 

m.b.t. het terrein voor de nieuwbouw voor post Londerzeel goed. 

 

12. Huur van bijkomende kopieerapparaten via een raamcontract VERA 

- Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: De zoneraad keurt de huur van 1 bijkomend kopieerapparaat 

voor een maandelijks bedrag van 37,45 euro per maand gedurende 60 
maanden vanaf 1 juli 2020, exclusief btw, bij de firma Canon via het 
raamcontract multifunctionals van VERA, goed. 

 

13. Verbouwing zonehuis Liedekerke - Uitvoeringsdossier - 

Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: De zoneraad keurt het uitvoeringsdossier en de wijze van 
gunnen voor de verbouwingswerken aan het administratief gebouw op de 

site te Liedekerke goed. 

 

14. Aankoop dienstkledij - Raamcontract - Lastvoorwaarden en wijze 
van gunnen 

Enig artikel: De zoneraad keurt het lastenboek voor de aankoop van 

dienstkledij evenals de openbare procedure met publicatie op Europees 
niveau als wijze van gunnen goed. 
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Besloten 
HR - Loopbaan 

 

15. Aanvraag tot verlenging van loopbaanonderbreking 

beroepspersoneelslid  

16. Aanvraag ouderschapsverlof door administratief personeelslid  

17. Aanvraag ouderschapsverlof in het kader van Corona door 

administratief personeelslid  

18. Aanvraag ouderschapsverlof in het kader van Corona door 

operationeel personeelslid  

 

Varia 

 

19. ALG: Personeelsbeslissingen - Ter kennisgeving  
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Volgende vergadering 

 

20. Volgende vergadering van de zoneraad 

De eerstvolgende vergadering van de zoneraad gaat door op dinsdag 22 
september 2020 om 11.00 uur in de vergaderzaal van het zonehuis te 
Liedekerke. 

De daarop volgende vergaderingen van de zoneraad zullen in principe 
plaatsvinden op: 

- Dinsdag 27 oktober 2020 

- Dinsdag 24 november 2020 

Locatie: Vergaderzaal van het zonehuis te Liedekerke, Laan I, 57 te 1770 

Liedekerke 


