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Kijk-op Actua @  
Gent, 20 oktober 2015 

1. Goedkeuring verslag dd. 22 september 2015 
 Verslag goedgekeurd 

 
(punt 2 t.e.m. 5 werden aangebracht door ACV-Openbare Diensten) 
2. Erkentelijkheidspremie 

 Zie onze eerdere vraag om ons in het bezit te stellen van de (bestaande) polissen, om zo 
het dossier te kunnen voorbereiden. 

 Op onze vraag aan het bestuur om ons de (bestaande) polissen uit de diverse posten te 
bezorgen, werd op de vergadering volgend antwoord geformuleerd door het bestuur:  
Wij gaan u deze niet bezorgen, ge moet ze maar zelf opvragen, aan wie? Aan het 
bestuur die ze ons niet wil geven… 

 Bestuur vraagt om te kunnen finaliseren tegen einde 2015, zodoende dat het voorstel 
intern binnen het bestuur kan worden besproken. 

 
3. FALCK-studie:  

 Onze vraag: Wat zijn de inhoudelijke opmerkingen van het bestuur?  
Het bestuur geeft aan: 

1. Voor Waarschoot is update van eerdere risico analyse. 
2. Risico analyse is in kader van ‘de ladder wagen’… 
3. Falck is een firma uit Nederland. 
4. Track en Trace zal er komen (zie onze eerdere vraag, maar werd voor de 

risico analyse pertinent geweigerd, als zijnde niet relevant), nu ineens na 
ontvangst van de FALCK-studie, gaat het bestuur wel overgaan tot de 
installatie van de Track en Trace… 

5. Alle elementen zullen in een voorstel worden gegoten en voorgelegd 
worden aan technische commissie, zonecollege, vakbondsoverleg. 

6. Er is nog geen visie vanuit de zone. 
7. Op een vergadering van 13 oktober 2015, werden er door de voorzitter 

bepaalde uitspraken/engagementen genomen t.a.v. de brandweermannen 
van Waarschoot, op onze vraag of deze gedekt zijn door de Zone, krijgen 
we geen antwoord. 
 

 Onze vraag: Wat gaat bestuur doen als toelichting aan het personeel/vrijwilligers (zie 
onze vraag dd. 23 september 2015)? 

1. Het bestuur vraagt aan ons om uitleg te geven over de FALCK-Studie 
m.a.w. over de G.R.D. berekening (men draait het dus om). 

2. Het bestuur geeft aan dat de studie onder andere is opgemaakt op basis 
van de gegevens die het bestuur heeft ontvangen van de diverse posten.  
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Gegevens die door de posten niet werden bezorgd aan het bestuur, 
werden niet opgenomen. Begrijpe wie begrijpe kan… 

3. Conclusie: Het bestuur gaat niet in op onze vraag om de analyse toe te 
lichten aan de brandweermannen. Ook op het vakbondsoverleg van 
vandaag werd de FALCK-studie niet toegelicht door het bestuur. 

 Zone zet nu in op PBM, opleidingen,…  
 

4. Examens 
 Dispatch: 9 november, 23 november. 
 We melden dat bepaalde posten de informatie niet ontvangen. 
 Zonecommandant, de bal ligt nu in het kamp van de FOD BiZa. Het bestuur geeft aan dat 

vanuit FOD BiZa men geen duidelijke informatie krijgt. 
 

5. CPBW: Griepvaccin 
 Onze vraag om de mogelijkheid te voorzien, zoals in andere posten in het verleden werd 

toegepast (bv. Maldegem). 
 Het bestuur geeft aan dat de mogelijkheid voor de vrijwilligers moet aangeboden worden 

via hun hoofdjob. 
 Men gaat dus niet in op onze vraag, dit werd reeds door het bestuur aangegeven in een 

neuwsflits van juli 2015. 
 

6. Data overlegcomité 2016 
 4 zoneraden 
 Iedere maand zonecollege, technische commissie 
 Vakbondsoverleg: 15/3, 21/6 en 18/10 
 Personeelsvergaderingen: 26/2 nieuwjaarsreceptie (huldiging), 3/6, 21/10 (vrijdag 

avonden) 
 Het bestuur wil professioneel te werk te gaan, men vraagt daar tijd voor. 
 Wij betreuren de afbouw van het vakbondsoverleg, temeer wij ervan overtuigd zijn dat 

de betrokkenheid van personeel/vrijwilligers een essentieel middel is om samen zaken te 
kunnen realiseren. 
 

7. Varia 

 Facturen sturen naar de vrijwilligers. Dit item is opgelost, het bestuur vraagt om steeds  
gegevens te vermelden op de voorziene formulieren. 

 Vergadering 17/11/2015, gaat niet door omwille van een gesprek met de gouverneur 
i.v.m. zonale dispatching, volgend overleg is dus op 15/12/2015. 

 
We zitten dus in een patstelling! De teneur is duidelijk! 
 
Als ACV-Openbare Diensten vinden wij het heel spijtig, dat het water steeds dieper is geworden. We 
betreuren ten zeerste dat het bestuur niet ingaat op onze vraag om de analyse van de FALCK-studie toe 
te lichten op het vakbondsoverleg en aan het personeel/vrijwilligers . We verstaan totaal niet waarom 
het bestuur dit niet wil doen! 
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Voor ACV-Openbare Diensten blijven de belangen van het personeel/vrijwilligers de prioriteit. Ook de 
afbouw van de dienstverlening ten aanzien van de burger zullen wij niet toelaten!  
 
Wij zullen alsook onze open en transparante communicatie handhaven (zowel naar de 
brandweermannen als naar het beleid inclusief naar de diverse besturen die deel uitmaken van de 
Hulpverleningszone Meetjesland). 
 
Voor de verspreiding en publicatie op de werkvloer zullen wij het syndicaal statuut respecteren. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Meiresonne      Peter Wieme 
Afgevaardigde Brandweerzone Meetjesland   Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo    ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

Oproep deelname BEZOEK  
Gemeenteraad Nevele  

Dinsdag 27 oktober 2015  
 

Afspraak om 19:30 u. 
Brandweerkazerne NEVELE 

Brugstraat 1 
9850 NEVELE 
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