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Kijk-op Actua @  
Gent, 24 maart 2015 

Beste collega’s 
 
Hierbij een kort verslag (om snel op de bal te kunnen spelen) over het overleg van vandaag 24 maart 
2015. We hebben kort in ‘cursief en vet’ de antwoorden en opmerkingen geformuleerd. 
 
Dit ter info en ter bespreking op de info-avond vergadering op 24 maart 2015. 
 
Hebt u vragen, suggesties,… aarzel niet om deze ons te bezorgen via e-mail: Peter.Wieme@acv-csc.be 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
 

 
1. Goedkeuring verslag dd 3 februari 2015 – zie bijlage 1 

Opmerkingen op verslag vakbondsoverleg Hulpverleningszone Meetjesland – 3 februari 2015 (ACV): 

o Punt 5: ‘Post Waarschoot’ hinkt achterop, graag vermelding van de effectieve reden waarom de 
gevraagde simulatie in Waarschoot vertraging oploopt. 

 Er ontbraken gegevens, waardoor niet alle data correct waren. 

 De secretaris heeft steeds op een correctie manier zijn werk uitgevoerd. 

 Er wordt op een uniforme manier gewerkt naar de toekomst. 

o Punt 15: Erkentelijksheidspremie: Toevoeging, dat hierover geen protocol werd afgesloten, het is 
een toelichting van de inhoud van het zone college. 

 Er zal toegevoegd worden ‘er werd een toelichting van de inhoud 
gegeven’. Over dit dossier werd dus geen protocol afgesloten. Vandaar 
dat het protocol op de vergadering van vandaag werd vernietigd. 

 Voor alle duidelijkheid, er is hierover geen protocol afgesloten. 
o Punt 20: het moet RVA zijn i.p.v. VDAB  

 OK 
2. Opvolgingspunten uit het verslag 3 februari 2015 (op vraag van ACV) 

 Punt 2: Goedkeuring procedurereglement bijzonder rekenplichtige: Gelieve protocol te 
bezorgen voorafgaandelijk aan de vergadering van 24/03/2015  

 OK 

 Punt 4: Minimale prestatie van 2 uur voor ambulanciers:  Gelieve protocol te bezorgen 
voorafgaandelijk aan de vergadering van 24/03/2015 

Kort ACV Verslag Overleg 
24 maart 2015 
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 OK 

 Punt 5: Keuze voor behoud van oud statuut/instappen in het nieuwe statuut: 
Loonsimulatie: Hier zijn problemen door onder andere wachtvergoedingen die niet zijn 
opgenomen in de berekening. Idem door onduidelijkheid over diplomatoelage.  

 De simulaties zijn gemaakt op basis van de uurlonen.  
 Hoe bekijken we de diplomatoelage? Dit komt terug, dit moet toegekend 

worden. 
 Als er een fout is gebeurd, zal deze worden rechtgezet, in het voordeel 

van betrokkene. 
 De discussie... wat met de gemaakte keuze... en het juridisch aspect? 

 Punt 7: Communicatie : Doorstroming van informatie uit de Technische Commisie loopt 
nog steeds niet goed. 

 Technische Commissie versus Zone college. 
 Goedgekeurde verslagen zullen worden bezorgd, de postoverste is de 

eerste lijn. 

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

 Communicatie tussen lokale besturen en zone? 
 Erfenis vanuit de gemeentelijke korpsen. 
 Tot er een nieuw akkoord is, blijft het huidige regeling van toepassing. 
 2015 is een overgangsjaar. 

 Punt 12: Sociale Dienst (GSD-V): Kunt u hierover info verspreiden 
 Hospitalisatie is via GSD 
 Sociale dienst gaat men verder bekijken. 
 Iedere vriendenkring blijft. 

 Punt 13: Opleiding, vormingsreglement  
o Stand van zaken algemeen opleidingsbeleid (uniforme werkwijze?)  
o Waar is het oefenschema?  
o Verder zetten vorige discussie inzake de mogelijkheid tot het volgen van opleiding 

en de verloning ervan. 
 Iedere opleiding moet betaald worden. 
 Er moet evaluatie gebeuren van de vorming. 
 Eerste samenkomst stuurgroep. 
 31 maart 2015 bespreking algemeen reglement (min. 24 u. max. 36 u.). 
 Duidelijk uitgeschreven plan. 
 Bijkomende 12 u. specialisatie. 
 Einde maart 2015 komt er een uniform reglement (technische commissie, 

zoneraad). 
 Overlegstructuur zal gevolgd worden (via vakbondsoverleg). 
 Dit jaar zal er niet naar PBO gegaan worden, wat met deze uren? 
 Werkgroep  VTO wordt geïnstalleerd. 
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 Punt 15: Erkentelijksheidspremie  
o Het nieuw voorstel is onaanvaardbaar  
o Niet iedereen heeft simulaties ontvangen, vraag om deze aan iedereen te bezorgen 

 Onderhandelbaar? 
 Discussie oud/nieuw statuut. 
 De zone is geen nieuwe werkgever! 
 Keuze oud statuut is autmatische behoud erkentelijkheidspremie 

(discussie op de vergadering). 
 Verder onderzoek. 

 Punt 16: Vacatures  
o Overal verspreid?  
o Stand van zaken?  
o Verder timing? 

 Calogs 4 x verschenen 
 Postoversten ook hier diende iedereen zicht kandidaat te stellen. 

 Punt 17: Voertuigenpark  
o Overzicht van de voertuigen per post voor 01/01/2015  
o Overzicht van de voertuigen en verschuivingen naar ander posten vanaf 01/01/2015  
o 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) ?  

o 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?  

o 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.  

o Beschikbaarheidsmodule?  
 Overzicht op de vergadering (exell zal later bezorgd worden). 
 Overdracht naar nieuwe nummerplaten (moet in orde zijn, BA) 
 Geen ondersteuning van BiZa. 
 Lastenboek tankwagen: 8.000 liter, Aalter krijgt die van 12.000 liter 
 Materiaalbehoefteplan? 
 FALCK studie bezig. 

 Punt 18: Werk- en Beschermingskledij: Stand van zaken Preventiedienst, 
Preventieadviseur, 

 Verdaagd naar zoneraad van 1 april 2015. 
 Er zou iemand in aanmerking kunnen komen. 
 Het is 1vte niveau 1, eventueel bijgestaan door een niveau 2 voor 

ondersteuning? 
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 Momenteel blijft securex als externe preventieadviseur. 
 Interne preventieadviseur is noodzakelijk (het moet open verklaard 

worden). 

 Punt 19: Brandweeroefeningen:  
 Zie punt 13  

 Punt 20: Combinatie vrijwilliger versus brugpensioen, SWT, werkloosheid,…  
o Toevoeging: Economische Werkloosheid, Technische Werkloosheid,…  
o Welke informatie werd hierover reeds verspreid? 

 De mensen moeten ten rade gaan bij RVA. 
In de voorbije maanden nam de PZR enkele beslissingen die kaderen binnen de discretionaire 
bevoegdheden, conform de vigerende wetgeving. Van zodra de zone in werkingen is getreden, dit is per 1 
januari 2015, dienen deze beslissingen, ingevolge artikel ….   opnieuw voorgelegd te worden aan de 
representatieve vakbonden. 
Het betreft de volgende beslissingen (punten 3 tem 12): 
3. Vastlegging van de administratieve locatie van de HVZ Meetjesland (PZR 27 augustus 2014) 

 Sint-Gerolflaan 12 - Aalter 
4. Vrijwillig brandweerpersoneel - Onregelmatige prestaties (PZR 26 november 2014) 

 25 %, 25 %, 100 %  
5. Vrijwillig brandweerpersoneel – woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting (PZR 26 november 

2014) 
 5 km. – 8 minuten 
 Studie Falck afwachten (voorstel posten) 

6. Vrijwillige brandweerpersoneel – minimale vergoeding bij dringende interventies (PZR 17 december 
2014) 

 2 uur (zie nieuwsflits) 
7. Vakantiedagen voor het beroeps- en CALOG-personeel (PZR 26 november 2014) 

 vastgelegd 
8. Tweede pensioenpijler voor CALOG-personeel (PZR 26 november 2014) 

 niet van toepassing 
9. Personeelsformatie en Organogram (PZR 25 juni 2014) - Het betreft hier een eerste werkversie, 

noodzakelijk voor de opstart van de zonale werking, en die heel zeker in de loop van 2015 moet 
bijgestuurd worden. 

 Werkversie – zal bijgestuurd worden. 
 Studie Falck. 
 Personeelsbehoefteplan (6 maand uitgesteld). 

10. CALOG – vaststellen van het functieprofiel van zonesecretaris (PZR 26 november 2014) 
 OK 

11. CALOG – vaststellen van het functieprofiel van administratief medewerker (PZR 26 november 2014) 
 OK 

12. Toelage voor onregelmatige prestatie 
 25 %, 25 %, 100 %  

(Punten 13 tem 21 op vraag van VSOA) 
13. Plan uitwerken omtrent gedetacheerd personeel. (werkzekerheid voor die mensen) 

 Zekerheid voor het personeel (bestendige wachters, onderhoudsman,...) 
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 We verwachten duidelijkheid van de provincie (vraag is gesteld, geen voorstel gedaan 
van uit de zone). 

 Vraag tot professionalisering. 
 Wannneer gaan de betrokkenen een antwoord krijgen? 
 Openstelling is via vacatures. 
 Komt terug op een volgend overleg. 
 We moeten deze personeelsleden aan boord kunnen houden. 
 Er moet een oplossing komen! 

14. Begeleiding van de stagiairs. 
 Er moet een stagecommissie zijn, moet geïnstalleerd worden ter begleidin. 
 Er komt een opleidingsplan en vraag naar uitleg over structuur (dit komt er). 
 Ministrieel besluit 12/03/2015 

15. Goede informatie verspreiding specifiek voor ambulanciers niet brandweerman. (ik heb een 
loonsimulatie gezien van een ambulancier die 0.0 euro verdiend heeft en in het nieuw statuut 0.0 
euro gaat verdienen) begrijpen wie begrijpen kan. 

 Simulatie gaf verkeerd beeld. 
 Nadien kwam regeling 2 uur, simulatie? 
 Indien verkeerde keuze gemaakt, zal dit rechtgezet worden door het bestuur (ook met 

terugwerkende kracht). 
 Vraag naar informatie specifiek naar de ambulanciers, vraag om deze eens samen te 

brengen. 
16. Prioriteitenlijst opmaken met to do. (lonen uitbetalen, stagecommissie oprichten, calog personeel 

aanwerven, algemeen organiek reglement,....). 
17. Interpretatie door zone toelichten omtrent risico analyse. (probleem Knesselare en Sint Laureins) 

 Studie Falck studie klaar tegen juni 2015 
18. Hoe snel zullen alle ambulancediensten synchroon werken. (permanentie,....) 

 Zo snel mogelijk een uniform systeem. 
 Nevele momenteel (nog) niet betrokken in het systeem. 
 Onderzoek loopt! 

19. Wat gaat de zone doen met, en hoe snel zal de zone reageren op de resultaten van het alarmerende 
onderzoek over de kledij van brandweermannen en het effect hiervan op onze gezondheid. 

 Arbeidsveiligheid heel belangrijk voor onze mensen. 
 Via industriele wasserijen? Nu hebben we zelf de mogelijkheid. 
 Pakken moeten gereinigd worden. 
 Graag uniformiteit en routine (reinigingssytemen). 
 Uitwerken asbestprocedure. 
 Sensibiliseringscampagne. 
 Bv. Procedure vervuilde brand. 
 Uitschrijven standaardpprocedure (bv. Stofmasker, technische handschoenen,...). 

20. Hoe zal men voor de post Maldegem een beroepskorporaal benoemen terwijl dit wettelijk niet 
mogelijk is? Ook al is dit een lopende procedure, wettelijk kan het gewoon niet! Dit wordt sowieso 
afgekeurd door FOD BIZA. Sinds 1/1/2015 kan men enkel starten in een korps als brandweerman of 
als kapitein. 

 Individueel dossier - Wettelijkheid moet gevolgd worden. 
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21. Wat is de planning aangaande de nieuwe voertuigen? Welke tankwagens zal men waar stationeren? 
8000L of 14000L ? Wanneer worden de chauffeurs geraadpleegd over het aankoopprogramma? 
Hun mening is denk ik de belangrijkste input voor het aankopen van een voertuig. 

 Zie punt 17 opvolging van verslag. 
 Risico analyse. 

(Punten 22 tem 31 op vraag van ACV) 
22. FALCK – Risicoanalyse: 

o Hoe zal input ‘objectief’ worden ingegeven?  

o Dossier kan enkel maar geobjectiveerd worden door het invoeren van Track-Trace systeem in 
alle voertuigen (objectieve analyse, software voor handen)  

o Toekomstvisie brandweerposten? 
 Falck analyse resultaten tegen juni 2015. 
 Werken met realistische gegevens (via Tom-Tom), het moeten objectieve 

gegevens zijn? 
 Tracke-Trace niet overal aanwezig (wel om bij te sturen). 
 Invulling profielen heel belangrijk. 
 Belangrijke taak van post oversten. 

23. Verzekering: 
o Burgerlijke aansprakelijkheid  

o Omnium verzekering 

 Is geregeld. 

o Wat is de berekening bij Arbeidsongeval? 

 Als er iets gebeurd, recentse loonfiche binnen brengen. 

24. Wat met de bestaande Korpsartsen? 
 Kan niet meer mee als korpsarts (kan werken binnen zijn brefetering) 
 Er komt een speciaal initiatief als bedanking. 

25. Voertuig controles: 
o Uniforme werkwijze? 

o Wie doet wat? Wat zal er gebeuren met de werkgroep materiaa? 

 Blijft gelijk (men streeft naar uniformiteit). 

o Loonfiche: Vermelding van teller op iedere loonfiche inzake opbouw 180 u. 
 Op dit moment niet. 
 Momenteel nog een aantal technische problemen. 
 Men vind het belangrijk om dit te bezorgen, maar geen timing. 
 Is een probleem van diverse zones. 

o Verplaatsingskosten: i. Eigen voertuig naar opleiding, wanneer zal KM-vergoeding worden 
uitbetaald? 
 Volgens binnenggebrachte onkosten nota’s (het wettelijke nu 0,34 euro per KM). 
 Uniforme regeling. 
 Per kwartaal. 

26. Preventie en bescherming op het werk: 
o Hoe zal men dit in de zone aanpakken? Veiligheid is heel belangrijk!  

o Stand van zaken preventieadviseur?  
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o Jaaractieplan? 

 Zie eerder agendapunt. 

27. Ambulanciers  
o Wanneer zal ambulanceplan uitgewerkt worden (in samenspraak met Volksgezondheid)? 

 Zie eerder agendapunt. 

o Diplomavergoeding: Stand van zaken 

 3 % 

o Zonale dispatching: Stand van zaken 
 Besprekingen zijn volop bezig in de werkgroep operaties. 
 8 april 2015 Waarschoot en Zomergem beschikbaarheidsmodule. 

o Snelle en adequate hulp: Wetgeving gevolgd als korporaal bevrethouder sergeant? Nog fungeren 
als leidinggevende?  
 Wettelijk bepaald tot 2017 (KB snelle adequate hulp). 

28. Bij vraagstelling via e-mail graag een antwoord 
 Er moeten nog een aantal e-mails behandeld worden. 

29. Zonale duikersploeg  
o Heel veel inschrijvingen al geïnteresseerden? 

o Waarom in 2015 geen opleiding meer? 

 2015 is evaluatiejaar. 

 Te weinig interventies. 

 Laat ons in stand houden. 

 Discussie: Kerntaken... 

30. Gaspakdragers  
o Aalter beschikt over een volledig nieuwe uitrusting, waarom stopzetten van specialisatie? 

 Geen interventies... 

 Communicatie met betrokkenen. 

o Eervol ontslag: Wat doet de zone? 
 Waarschoot hinkt voorop. 
 Voorlopig via de gemeente. 
 Te regelen via de Sociale Dienst. 
 Uniforme werkwijze. 

31. Vriendenkring:  
o Hier dient iedere brandweerpost zijn eigen werking en activiteiten te behouden (is trouwens een 

lokale binding met de inwoners). 

 Moet blijven bestaan. 

 Bv. Kaprijke is OK. 

o Ondersteuning vanuit de Zone? 

 Zonale kalender.  

o Zonale VZW? 

 Lokale VZW. 

 Via Sodicale Dienst. 
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(Punten 32 tem 59 ontvangen per mail op maandag 16/03/2015 om 23:49 op vraag van ACOD) 

32. Kunnen de verslagen van de zoneraad overgemaakt worden 
 Voorstel om op Website te plaatsen (technische commissie, zoneraad, college,...) 
 Goedgekeurde verslagen komen erop. 

33. Begroting van de zone Meetjesland . Is het mogelijk ook deze aan ons over te maken 
 2015 is er een begroting. 
 Beginnen aan 2016. 

34. Uurregeling: beroeps 
 38-uur week. 

35. Opt-out regeling :  individuele overeenkomst met de zone 
 Moet uitgewerkt worden met de beroeps. 

36. Hebben de brandweermannen al een keuze kunnen maken, graag afschrift. 
 Voor de beroeps geregeld. 

37. Hebben de brandweermannen al een keuze kunnen maken betreffende hun geldelijke statuut . Zo 
ja graag afschrift. 

 Voor de beroeps geregeld. 
38. Graag formulering in protocol dat de zone er zich toe verbindt proactief aan te werven zodat de 

bezetting van de posten gevrijwaard is. 
39. Opstellen lijst: bezettingstabel van de posten binnen de zone Meetjesland (zowel ambulance als 

brandweer) 
40. Hoe zijn de Ambulanciers niet brandweermannen overgenomen in de zone. 
41. Naleving van het KB ambulancepersoneel niet brandweerman van 23 augustus 2014 
42. Sociale dienst ? Is er een, blijven de brandweermannen in de zone aangesloten. 
43. Wachten wachtofficier à door wie , wanneer , frequentie. 
44. Diplomavergoeding beroepspersoneel: toepassing KB van 20 juni 1994 
45. Diplomavergoeding vrijwilligers: toepassing KB van 20 juni 1994 
46.  Maaltijdscheques: toegekend bedrag 

 6 euro 
47. Opstellen lijst maaltijdscheques die toegekend werden in de posten , gemeenten van de zone voor 

01/01/2015 
 Moet geregeld worden.  

48. Erkentelijkheidspremie: opstellen lijst van de posten voor 01/01/2015 
 Zie hierboven. 

49. Lidmaatschap BVV? 
 Iedereen moet de keuze krijgen. 

50. Verlof voor bloedafname, voor afname plasma en voor bloedplaatjes. 
 Te bekijken. 

51. De loopbaan: graag opmaak van een rangschikking te volgen bij aanwerving of bevordering. 
 Niet van toepassing. 

52. Samenstelling eindeloopbaancommissie + aanstelling voorzitter + datum vastleggen eerste overleg 
en frequentie. 

53. Samenstelling commissie voor preventie en veiligheid op het werk + datum vastleggen eerste 
overleg en frequentie. 

 Zie hierboven. 
54. Hospitalisatieverzekering 
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 Zal basisformule worden. 
55. Organogram van de zone Meetjesland: aanwervingen, detacheringen 

 Zie hierboven. 
56. Zonepersoneel: hebben deze ook de keuze in behoud verworven rechten, verlof, 

maaltijdscheques,… 
 Zie hierboven. 

57. Toekomstvisie zone i.v.m. ambulance 
 Zie hierboven. 

58. Opmaak jaarkalender BOC met de zone Meetjesland 
 Is vastgelegd. 

59. Protocollen: zijn er? Zijn deze al onderhandeld? Ondertekend? 
 3 procollen ter plaatse ondertekend. 

Aanvraag overleg bij hoogdringendheid: Agendapunten commissie voor preventie en bescherming 

op het werk 

o PBM’s – graag inventarisering van de persoonlijke PBM’s van de brandweermannen-vrouwen in 
de zone , ouderdom , staat , ……. 

o Onderhoud , reiniging , inspectie van de PBM’s 

o Toekomstvisie betreffende dit item van de zone . 

o Kazernering : staat , toekomstvisie zone 

o Asbest procedure : toepassing , frequentie 

o PCB’s : bijkomende opvolging van personeel langer dan 7 jaar in dienst  frequente en extreme 
blootstelling. Inschakeling betreffende dit item van de  

o Arbeidsgeneeskundige dienst van de zone Meetjesland . 

 

60. Varia 
 
Tom Meiresonne       Peter Wieme 
Afgevaardigde        Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Brandweerzone Meetjesland  ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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