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Kijk-op Actua @  
Gent, 21 april 2015 

 
Beste collega’s 
 
Hieronder ons kort ACV Verslag van het vakbondsoverleg van vandaag 21 april 2015. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Meirresonne     Peter Wieme 
Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo  Gewestelijk Secretaris 
Brandweerzone Meetjesland    ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
 

 
1. Goedkeuring verslag dd 24 maart 2015 

 OK 
 

2. PBM (werk- en veiligheidskledij)  

a) De heer Wallaert is niet akkoord met de communicatie in de media, wij hebben hierop 
aangegeven dat er werd meegedeeld wat leeft bij de brandweermannen. Voor het ACV is de 
veiligheid de prioriteit, dit was en is heel duidelijk onze boodschap. 
 

b) Werken in VEILIGE omstandigheden is één van onze prioriteiten, we vernemen vanuit de diverse 
posten dat er tot op heden nog heel veel problemen zijn inzake:  

 Er is gisteren (20/04/2015) een kledij verantwoordelijk aangeduid, het is de heer Johan 
Van Damme. Er zal een uniform systeem uitgewerkt worden, dit via een opleiding van 
Binnenlandse zaken. 

 Er zijn nog steeds geen technische brandweerhandschoenen. 
 De problematiek is iets wat reeds leeft sedert van voor de opstart van de zone. 
 De logistiek van de kledij is niet zo evident. 
 Er werd een inventaris opgevraagd. 
 Tegen wanneer? 
 Gecontamineerde kledij moet aan Eeklo worden bezorgd. Reiniging dient te gebeuren 

zoals het moet (C02 reiniging is noodzakelijk). 
 Welke reserve kledij is er? 
 Reiniging Laarzen, helm,... 
 Algemene opmerking: maak dat iedereen beschikt over de nodige kledij. 
 Zeker GEEN interventiekledij in persoonlijke voertuigen. 
 Centraal logostiek centrum? 

 
c) Stand van zaken preventiedienst/preventieadviseur?  

 Komt morgen zone-raad van 22/04/2015. 

ACV Verslag Vakbondsoverleg 
21 april 2015 

 

mailto:openbarediensten.gent@acv-csc.be
http://www.acv-lrb-gent.be/
http://nl-nl.facebook.com/people/Acv-Openbare-Diensten-Gent-Eeklo/100002115388957
http://twitter.com/acvodgenteeklo
http://acv-lrb-gent.blogspot.com/


                 
  

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris  
ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT – Twitter: http://www.twitter.com/acvodgenteeklo – Facebook: http://www.facebook.com/acvopenbarediensten.genteeklo 

 Poel 7  
9000 GENT 

 (09) 265 43 30 
 (09) 265 43 35 

 
@ openbarediensten.gent@acv-csc.be 

 www.acv-lrb-gent.be 
 

Volg ACV-Openbare Diensten  
Gent-Eeklo op: 

 

 

 

3. Beschikbaarheid uitgangsuniform  
 Niet iedereen heeft dit, vraag dat iedereen dit kan bekomen 
 Nu wachten er brandweermannen 2 jaar op het uniform. 
 Er zijn wijzigingen op komst (besprekingen in Brussel), de zone gaat inzetten op de 

beschermingskledij. 
4. Materiaal 

a) Voldoende beschikbaarheid 
b) Onderhoud 
c) Defecten 
d) Vervanging 
e) Graag concretere voorbeelden. 
f) Algemeen als er problemen zijn, dan moeten onmiddellijk worden gesignaleerd. 
 

5. Erkentelijkheidspremie: Stand van zaken 
 Zone-Raad gaat houden wat is voorgesteld, maar de Zone-Raad gaat het verder bekijken. Blijft 

voor ons alsook een heel belangrijk item. We wachten af!  
 

6. FALCK-studie 
a) Stand van zaken 

 Deze loopt (Patrick Goossens en Patric Wallaert). 
 Alle profielen (5) zijn geïnventariseerd. 
 Punctuele risico’s. 
 Recurente risico’s zijn doorgegeven. 
 Volgende een bezoek van FALCK. 
 Tegen einde juni 2015. 

 
b) Vastleggen van timing en verdere afspraken van zodra de studie beschikbaar is 

 Zal teruggekoppeld worden, eerst op zoneraad en terugkoppeling naar het overleg. 
 

c) Objectivering gegevens (Tom-Tom) 
 

7. Communicatie 
a) Algemene doorstroming van informatie, loopt niet vlot 

 Betere kanalisatie naar en via de postoverste. 
 

b) Verslagen Technische Commissie, Zonecollege, Zoneraad, … 
 Alle goedgekeurde verslagen komen op de website. 
 Vraag tot publicatie van onze contactgegevens . 

 

8. GSD: Dossier Hospitalisatie: wie beschikt over een hospitalisatieverzekering 
 Alle beroeps (zonale polis moet komen, nog niet zo ver). 
 Niet voor vrijwilligers (onze vraag om als vrijwiliger te kunnen inschrijven). 
 Op deze moment geen prioriteit. 

 

9. Opleidingsbeleid: feedback vanuit de werkgroep VTO 
 2015 oefeningen blijven gelijk (12 min, 18 max). 
 2016 timing aan het opmaken. 
 Opleiding SAH Module Technische Hulpverlening: 48 man einde 2015. 
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 Preventie 1: 15 man. 
 Forop 1: 24 (start mei 2015). 
 Warme oefeningen en PBO: Voorjaar 2016. 
 Afwachting KB Opleiding (thema’s werden besproken). 
 Onderlinge afspraken tussen posten kan nog steeds. 
 Opleiding ambulanciers (loopt is verplicht). 
 Duikers doen verder (bestaande blijven). 

 

10. Voertuigenpark: inventaris 
 zie bijlage (sturen we mee via ons verslag). 
 4 tankwagens worden aanbesteed (volgens noodzaak). 
 Bestuur is rondgang aan het doen. 

 

11. Combinatie vrijwilliger versus brugpensioen/SWT/Werkloosheid 
 Geen ondersteuning van uit de Zone – standpunt van het bestuur: Zelf contact opnemen met de 

RVA.  
 Dit is een tijdelijke oplossing in afwachting. Wij vragen een dienstbericht (men vraagt meer 

tijd). 
 We hebben het voorbeeld van dienstmedeling 34 Zone-Centrum aangehaald (aanvullende 

verzekering lichamelijke ongevallen). Graag ook in de zone meetjesland zo uitwerken. 
 

12. Dossier Ambulanciers: stand van zaken 
 Tweede toelichting van de studie,  morgen aan het zone college. 
 Er is een tekort. 
 Met gaat ons de studie bezorgen. 

 

13. Loonfiche: stand van zaken – vermelding 180 u. 
 Kan op gevraagd worden, bij personeelsdienst. 
 Is een technische materie... 

 

14. Loon: wanneer de uitbetaling? 
 Er is op 21/4 nog niets betaald.  
 Deze situatie is onaanvaardbaar. 
 Tot op heden ligt heel zwaar bij het personeel. 
 De voorzitter neemt vandaag een initiatief. 
 De voorzitter zal ons op de hoogte houden. 

 

15. Dossier 180 uur 
a) Duidelijkheid over anciënniteit 

 Zie punt 13. 
 

b) Toewijzing opdrachten 
 Men streeft naar uniformiteit, dit via het systeem (profielen zitten er in). 
 Er komen 5 nieuwe pc’s (overal gelijk binnen de zone). 
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 Eerst configuratie en dan een uniforme toelichting. 
 

16. Dispatching: beschikbaarheidsmodule (vanaf welke tijd afmelden?) 
 Dit zal uitgelegd worden op een komende opleiding. 

 

17. Vriendenkring: stand van zaken 
 Vorige weken samen gekomen met de vertegenwoordigers van de VZW’s. 
 Het moeten allemaal VZW’s zijn (is lopende). 
 Kalenders. 
 Wie doet Knesselare/Sint-Lauriens. 
 Vraag tot bezorgen van alle locale initiatieven. 
 Overgaan tot sponsering. 
 Zonale gedachte. 

 

18. Personeelstevredenheid: opstart bevraging 
 Uniforme werkwijze. 
 We moeten werken aan ‘groepsgevoel’. 
 Betrokkenheid van iedereen uit iedere post. 
 Graag bezoek van Zone Commandant in iedere post. 
 Is er een mogelijkheid om iets te doen met de volledige zone. 
 20 of 21 juni is feestdag van het ‘Meetjesland’, met allen naar Waarschoot? Als positief 

initiatief naar alle brandeermannen. 
 

19. Varia 
 Problematiek VO2 max (medische geschiktheidstest – arbeidsgeneesheer) 

i. Communcatie? 
ii. Mogelijkheid tot opmaak begeleidingsplan (per post). 

 
 Bericht van Zone-Centrum i.v.m. loonwaarborg arbeidsongevallen (zie punt: 11) 

 
 Vraag tot samenkomst Ambulanciers 

i. Timing ligt vast met de 100-verantwoordelijken (6/5). 
ii. Nadien verdere communicatie. 

 
 Personeelsverloop 

i. Voornamelijk op basis van de mogelijke toekennig erkentelijkheidspremie. 
ii. Vraag naar regelmatig een goed gesprek. 

iii. Oefeningen? 
 

Bij het buitengaan na de vergadering op  
21 april 2015 heeft de voorzitter ons mondeling 

meegedeeld dat de lonen morgen (22 april 2015)  
zullen gestort worden. 

Volgende vergadering vakbondsoverleg 19/05/2015 en s’ avonds om 19.30 u. info-
vergadering Brandweerpost Eeklo 
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