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Kijk-op Actua @  
Gent, 22 september 2015 

1. Goedkeuring verslag dd 16 juni 2015 
 Verslag goedgekeurd 

 

Punt 2 t.e.m 15 Ingediend door ACV-Openbare Diensten  

(er werden door het bestuur geen punten op de agenda gezet) 

2. Stand van zaken Falck-Studie 
 Ontvangen van de voorzitter op maandag 21 september 2015 
 We hebben kennis genomen van 2 documenten 
 We gaan een personeelsbevraging hierover organiseren. 
 Via de website: http://brandweerzonemeetjesland.creosi.be/index.php (rubriek risico analyse) 

kan u deze online consulteren. 
 Vrijdag werd deze besproken op de Zoneraad. 
 Een eerste lezing, nemen we akte van de risicoanalyse en gaan dit verder bekijken. 
 Vorige week was het geen ZONEraad, maar ZONEcollege. 
 Verdere timing is niet gekend. 

 
3. Stand van zaken erkentelijkheidspremie: Overzicht van de verschillende bestaande 

erkentelijksheidspremies, kunt u ons een copy bezorgen van de samenvatting die u aan de gouverneur 
hebt bezorgd? Wat is stand van zaken i.v.m. uitbetaling erkentelijkheidspremie aan de collega’s die in 
2015 op pensioen zijn gegaan. 

 We ontvangen opnieuw een overzicht (als vergelijking met andere gemeenten/steden). 
 Het overzicht dat we hebben ontvangen, is wel negatief. 
 € 20 per jaar (geïndexeerd € 32) 
 We herhalen onze vraag van hele tijd geleden, of het dossier erkentelijkheidspremie te 

onderhandelen is. De voorzitter vraagt aan de vakbonden om een voorstel te doen aan het 
bestuur.  

 Vaststelling: Financieel is het voor het personeel/vrijwilligers steeds het minste. 
 Het bestuur wenst te onderhandelen op basis van een vakbondsvoorstel (we werken met de 

vrijwilligers voorstellen uit). 
 

ACV Verslag Overleg 
22 september 2015 

 

ACV info-vergadering 
Falck Studie 

Datum en locatie volgt! 
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4. Stand van zaken Preventieadviseur 
 Niveau 1 in samenwerking met Zone Centrum (Zone Centrum is zelf nog met selectie bezig) 
 Men heeft de heer Alex Van Suyt een voorstel gedaan om dit op te nemen. Gezien de heer Van 

Suyt reeds marteriaal en techniek op zich neemt. 
 Hopelijk tegen einde van het jaar afgerond. 
 Moet ook opgenomen worden 

  
5. Stand van zaken Examens 

 Dispatching : data worden bepaald (rond tegen eind november) 
 Zone commandant: aanstelling is vernietigd, nu terug open verklaard (is volgens bestuur 

interpretatie van wetgeving). Kandidaturen binnen tegen 15/10/2015 en dan snel volgend 
selectieprocedure. 

 Examencommissie dispatscher: De heer Wallaert, De heer Goossens en mevrouw Sofie Van 
Hautte (extern) 
 

6. (Zonale) uniforme werking Personeelsdienst 
 Opvolging, waarschijnlijk zal de zonesecretaris hier ook een opdracht krijgen (in dienst op 6 

december 2015) 
 

7. Personeelsaangelegenheden (uiteraard geen specifieke individuele personeelszaken) eerst op BOC/HOC en 
dan pas in nieuwsflits (bv. examens) 

 Vraag om eerst te communcieren op het BOC zodoende dat de afgevaardigen op de hoogte zijn. 
 

8. Een vraagje i.v.m. post Zomergem: Op Pinkstermaandag algemeen alarm vanuit de Post Zomergem 
(opkuisen rijbaan). In totaal is er 14 à 15 man opgekomen (algemene oproep). 
Onze vraag: Enkel diegenen die op interventie zijn, worden uitbetaald als feestdag (7 personen), de andere 
opgekomen vrijwilligers dienden in de kazerne te blijven. Blijkbaar is er een verschil in betaling tussen 
diegenen die zijn uitgerukt en diegenen die in de kazerne zijn gebleven. 

 Er is gekozen om zo snel mogelijk dezelfde uitrukprocedure te voorzien. 
 Bij een aantal posten was dit vroeger bij andere later. 
 Voor een kleine opkuis van was er blijkbaar te veel personeel aanwezig. 
 De 7 brandweer mannen zijn betaald, mar de mensen die in de kazerne zijn gebleven zijn 

gedeelijk betaald (is een moeilijke situatie). 
 De regel van betaling is er en moet ons inziens toegepast worden. 
 Wij vragen de volledige rechtzetting van de situatie, het bestuur gaat dit voorleggen. Zodoende 

dat het voor iedereen gelijk is inzake betaling. 
 In de toekomst kan dit niet meer voorvallen. 
 Het bestuur streeft naar uniformiteit binnen de Zone Meetjesland. Echter moet hier heel veel 

aandacht aan gegeven worden. 
 

9. Wervingsreserves: hoe gaat het bestuur hiermee om? 
 Is deze van toepassing? 
 Staat in Statuut, het is 3 jaar. 

 
10. Beschikbaarheid - opmaak plan van aanpak 

 Het bestuur uit de Zone geeft aan dat er geen plak van aanpak. 
 Dit moet zonaal aangepakt worden en voorgelegd worden op het BOC. En er moet uniformiteit 

zijn in de te maken afspraken. 
 De manier van aanpak in Aalter is niet de manier van werken. 
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 Men komt vanuit de ZONEraad op terug, het eigengereid optreden kan niet, dit heeft het bestuur 
duidelijk aangegeven. 

 Implementatie plan dit jaar. 
 

11. Verspreiding vacatures - blijkbaar in niet alle posten 
 Blijkbaar niet overal verspreid. 
 Men gaat dit bekijken. 
  

12. Doorstroming informatie – blijkbaar niet in alle posten 
 Nieuwsflits komt ook niet overal toe (zal bekeken worden vanuit de technische commissie). 
  
  

13. Wanneer zal het opleidingsplan voorgelegd en besproken worden? 
 Gaat over 2016? 
 KB is nu pas goedgekeurd, nog naar Raad van State…, zolang niet goedgekeud… 
 Het staat in het KB dat de faciliteiten moeten voorzien zijn. 
 Timing: Iedereen mag met zijn mensen naar Eeklo/Maldegem gaan voor een oefening. 
 De heer Verkest geeft aan dat dit verder structureel uitgewerkt worden (heel binnenkort). 

 
14. Zonehuis 

 Nieuw Zonehuis is bijna afgewerkt, het zonehuis legt een serieuse druk. 
 Planning: van zodra de gemeente klaar is, de heer Verkest doet nogmaals navraag bij de 

Gemeente. 
 De voorzitter geeft aan dat het van in het begin anders was voorzien. 
 Zie punt 14. 

 
15. Situatie Brandweerpost Aalter 

 Het zit niet goed, men gaat initiatief nemen om dit te verbeteren. 
 
Punten 16 t.e.m. 19 aangebracht door VSOA 
16. De procedures aangaande de contaminatie van kledij moet veel vlugger en beter verlopen. Dit gaat veel 

verder dan enkel een broek en jas wassen (de geleverde prestaties zijn echter wel positief). 
 Gekende problematiek (zie vorige BOC’s) 
 Beschikbaarheid mondmasker, handschoenen, technische handschoenen, onderhoud kledij 
 Begroting nog niet goedgekeurd (begroting is voorzien voor kledij in 2016-2017) 
 Veiligheid van de brandweermannen is prioriteit! 
 Er moet ook gewerkt worden aan goed sanitair (douches). 

 
17. VTO hoe wordt bijgehouden wie hoeveel uur bijscholing volgt. Wat met de mensen die vrijwilliger zijn en 

beroeps? Welke uren tellen mee voor de verplichte 24 uur en welke niet? 
 Zie punt 13 

 
18. Permanentie ambulance? Stand van zaken naar praktische uitwerking toe na goedkeuring in zoneraad. 

 Moet verder geconcretiseerd worden, vacatures zijn uitgeschreven voor niet brandweermannen. 
 Collega Ignace gaat dit verder uitwerken.  

 
19. Stand van zaken opstellen oefenkalander 2016  

 zie punt 13 
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20. Stand van zaken psychosociale opvang na traumatische gebeurtenis? 

 Bestuur gaat info met contactpersonen hierover verspreiden binnen zone Meetjesland 
 

21. Varia 

 
+++++ 
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