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Kijk-op Actua @  
Gent, 5 maart 2015 

Geachte mevrouw Coopman 
Geachte mevrouw Burgemeester/Voorzitter 
 
Geachte Burgemeester uit de Zone Meetjesland 
Geachte Secretaris uit de Zone Meetjesland 
 
Geachte Postoverste 
 
Hierbij onze agendapunten voor het vakbondsoverleg van 24 maart 2015: 
 

1. Opmerkingen op verslag vakbondsoverleg Hulpverleningszone 

Meetjesland – 3 februari 2015 
a. Punt 5: ‘Post Waarschoot’ hinkt achterop, graag vermelding van de effectieve reden waarom de 

gevraagde simulatie in Waarschoot vertraging oploopt. 

b. Punt 15: Erkentelijksheidspremie 

i. Toevoeging, dat hierover geen protocol werd afgesloten, het is een toelichting van de inhoud 

van het zone college. 

c. Punt 20: het moet RVA zijn i.p.v. VDAB 

 

2. Opvolgingspunten uit het verslag 3 februari 2015 
a. Punt 2: Goedkeuring procedurereglement bijzonder rekenplichtige 

i. Gelieve protocol te bezorgen voorafgaandelijk aan de vergadering van 24/03/2015 

b. Punt 4: Minimale prestatie van 2 uur voor ambulanciers 

i. Gelieve protocol te bezorgen voorafgaandelijk aan de vergadering van 24/03/2015 

c. Punt 5: Keuze voor behoud van oud statuut/instappen in het nieuwe statuut 

i. Loonsimulatie: Hier zijn problemen door onder andere wachtvergoedingen die niet zijn 

opgenomen in de berekening. Idem door onduidelijkheid over diplomatoelage. 

d. Punt 7: Communicatie 

i. Doorstroming van informatie uit de Technische Commisie loopt nog steeds niet goed. 

e. Punt 11: Bestaande grondreglementen van de brandweerposten voor 01/01/2015 

i. Het aan ons overgemaakte grondreglement van Aalter, komt niet overeen met het laatst 

goedgekeurde grondreglement van op de gemeenteraad van 9 juli 2012. In het ontvangen 

reglement is de permanentietoelage niet terug te vinden. 

f. Punt 12: Sociale Dienst (GSD-V) 

i. Kunt u hierover info verspreiden 

g. Punt 13: Opleiding, vormingsreglement 

Onze Agendapunten BOC  
24 maart 2015 
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i. Stand van zaken algemeen opleidingsbeleid (uniforme werkwijze?) 

ii. Waar is het oefenschema? 

iii. Verder zetten vorige discussie inzake de mogelijkheid tot het volgen van opleiding en de 

verloning ervan. 

h. Punt 15: Erkentelijksheidspremie 

i. Het nieuw voorstel is onaanvaardbaar 

ii. Niet iedereen heeft simulaties ontvangen, vraag om deze aan iedereen te bezorgen 

i. Punt 16: Vacatures 

i. Overal verspreid? 

ii. Stand van zaken? 

iii. Verder timing? 

j. Punt 17: Voertuigenpark  

i. Overzicht van de voertuigen per post voor 01/01/2015 

ii. Overzicht van de voertuigen en verschuivingen naar ander posten vanaf 01/01/2015 

iii. Hoe zit het met de voertuigindelingen per post (hoeveel voertuigen worden behouden per post 

en welke voertuigen gaan weg) en welke voertuigen worden nog vernieuwd want er zijn nog 

een aantal oude voertuigen binnen de zone (zoals tankwagens en autopompen) ? 

iv. Hoe zit het met de ladderwagens per post (blijft iedere post die nu een ladderwagen heeft, zijn 

ladderwagen behouden en indien deze te oud wordorden of vernieuwd moet worden, krijgt die 

post dan ook terug een nieuwe ladderwagen). Iedere post een ladderwagen als basisuitruk? 

v. Als er maar 3 of 4 ladderwagens meer zijn in de zone en het is stormweer of heel slecht weer 

kan je met 4 ladderwagens voor 7 brandweerkorpsen niet overal tegelijk zijn en het zullen de 

kleine posten zijn die moeten wachten op een ladderwagen van de grote posten en ook de 

burgers die op dat moment in nood zitten niet geholpen kunnen worden. 

vi. Beschikbaarheidsmodule?   

k. Punt 18: Werk- en Beschermingskledij 

i. Stand van zaken Preventiedienst, Preventieadviseur,… 

l. Punt 19: Brandweeroefeningen 

i. Zie punt 13 

m. Punt 20: Combinatie vrijwilliger versus brugpensioen, SWT, werkloosheid,… 

i. Toevoeging: Economische Werkloosheid, Technische Werkloosheid,… 

ii. Welke informatie werd hierover reeds verspreid? 

 

3. Nieuwe agendapunten voor het overleg van 24/03/2015 
a. FALCK – Risicoanalyse 

i. Hoe zal input ‘objectief’ worden ingegeven? 

ii. Dossier kan enkel maar geobjectiveerd worden door het invoeren van Track-Trace systeem in 

alle voertuigen (objectieve analyse, software voor handen) 

iii. Toekomstvisie brandweerposten? 

b. Verzekering  

i. Burgelijke aansprakelijkheid 

ii. Omnium verzekering 

iii. Wat is de berekening bij Arbeidsongeval? 

c. Wat met de bestaande Korpsartsen? 
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d. Voertuig controles 

i. Uniforme werkwijze? 

ii. Wie doet wat? Wat zal er gebeuren met de werkgroep materiaal? 

e. Loonfiche 

i. Vermelding van teller op iedere loonfiche inzake opbouw 180 u. 

f. Verplaatsingskosten 

i. Eigen voertuig naar opleiding, wanneer zal KM-vergoeding worden uitbetaald? 

g. Preventie en bescherming op het werk 

i. Hoe zal men dit in de zone aanpakken? Veiligheid is heel belangrijk! 

ii. Stand van zaken preventieadviseur? 

iii. Jaaractieplan? 

h. Ambulanciers 

i. Wanneer zal ambulanceplan uitgewerkt worden (in samenspraak met Volksgezondheid)? 

i. Diplomavergoeding? 

i. Stand van zaken? 

j. Zonale dispatching? 

i. Stand van zaken? 

k. Snelle en adequate hulp 

i. Wetgeving gevolgd als korporaal bevrethouder sergeant? Nog fungeren als leidinggevende? 

l. Bij vraagstelling via e-mail graag een antwoord 

m. Zonale duikersploeg 

i. Heel veel inschrijvingen al geïnteresseerden 

ii. Waarom in 2015 geen opleiding meer? 

n. Gaspakdragers 

i. Aalter beschikt over een volledig nieuwe uitrusting, waarom stopzetten van specialisaties? 

o. Eervol ontslag 

i. Wat doet de zone? 

p. Vriendenkring 

i. Hier dient iedere brandweerpost zijn eigen werking en activiteiten te behouden (is trouwens 

een lokale binding met de inwoners). 

ii. Ondersteuning vanuit de Zone? 

iii. Zonale VZW? 

Mogen wij u vragen deze brief alsook conform syndicaal statuut aan te plakken in de diverse brandweerposten.  
 
Alvast dank bij voorbaat, met vriendelijke groeten 
 
 
Tom Meiresonne       Peter Wieme 
Afgevaardigde        Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Brandweerzone Meetjesland   ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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