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ACV Verslag
Vakbondsoverleg 5 oktober 2016

ijk-op Actua @
Gent, 5 oktober 2016

Beste collega’s
Hierbij een verslag van het vakbondsoverleg van 5 oktober 2016.
De tekst in vet/cursief is het antwoord van het bestuur.

Agendapunten uitgaande vanuit het bestuur (punt 1 t/m 2):
Goedkeuring verslag 8 april 2016
Geen opmerkingen
2. Dossier Arbeidsreglement
Werd voorgelegd op zone college van juni 2016.
Het ontwerp zal ter beschikking worden gelegd op iedere post.
Er zal alsook een register worden gelegd in iedere post, zodoende dat iedereen
opmerkingen kan formuleren. Het zal uitliggen tot 10 november 2016.
Finalisering op volgend BOC 07/12/2016 om 14 u.
1.

Agendapunten uitgaande vanuit het ACV (punt 3 t/m 8):
Dossier erkentelijkheidspremie
o Zie ons ingediend voorstel op overleg van 8 april 2016
Voorstel om systeem fluvia (we vragen op) te volgen:
• Ons voorstel is niet weerhouden.
• Alle vrijwilige brandweermannen in dienst op 31/12/2014, behouden hun huidig
systeem.
• Voor de nieuwe vrijwilligers vanaf 01/01/2015 zal er geen
erkentelijkheidspremie zijn (gezien het nieuwe statuut). Er zijn nog geen nieuwe
vrijwilligers begonnen.
• Wij zijn niet akkoord met het nieuw systeem voor nieuwe vrijwilligers die vanaf
01/01/2015 in dienst zijn.
• Het bestuur gaat dit terugkoppelen naar de zonecollege.
• Met gaat ons op het overleg van 7 december 2016 een voorstel doen voor de
nieuwe vrijwilligers vanaf 01/01/2015.
4. Opvolging Falck-studie:
o Stand van zaken: Installatie Track-Trace
Voorlopig vooruitgeschoven, men gaat naar één zonale meldkamer, dit is de prioriteit.
Dit zal gekoppeld worden aan Track-Trace, men is dit niet vergeten.
Zonale meldkamer, men is voorstander om dit los te zetten van de posten.
o Stand van zaken Invulling personeelsplan (opvoellging formatie, globaal en per post)
Wijziging van CALOG naar beroepskader
Vrijwilligers: 17 te kort momenteel, is een wijzigend gegeven. Procedure lopende.
5. Stand van zaken:
o Opvolging uitbetaling lonen
Lonen worden uitbetaald einde kwartaal, betaling tegen einde oktober (inclusief
vakantiegeld, volgend jaar zal het in de maand mei 2017 zijn).
3.
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Problematiek achterstel lonen 2015 versus belastingen
Men doet het nodige om in orde te zijn met de fiscaliteit.
Lopende aanwervingen
Zie hierboven – toelichting uit zoneraad 24/08/2016 (meer hierover op
avondvergadering 06/10)
Zonale Dispatching
Zie hierboven
Zonehuis
Aalter is te klein
Volgende week zal beslissing genomen worden.
Er zijn verschillende pistes.
De intentie is om de administratie en dispatching te centraliseren, los van de posten.
Er liggen 3 à 4 locaties op tafel.
Het bestuur zal ons iets laten weten, wanneer er een beslissing is genomen.
Sportaccomodatie
Gaat men iets voorzien?
Bv. aan verminderde prijs kunnen gaan zwemmen.
Men gaat faciliteiten bekijken en ons iets laten weten.
Communicatie naar diverse posten
We vragen om maximaal doorstroming te voorzien.
Het hangt uit en iedereen krijgt op zijn officieel brandweer e-mail adres (is een alias) de
berichten alsook door.
Wijzingingen van e-mail adressen door te geven aan de postoverste.
Men gaat uitleg geven over webmail.
Dossier Zonecommandant
KB is verschenen.
Er is een dossier Raad van State.
Voorlopig blijft Patrick Wallaert waarnemend.

CPBW
o Wanneer zal dit concreet worden geïnstalleerd?
o Voorstelling Preventieadviseur
o PBM’s,…
Er is morgen een afspraak met securex (inzake opstart CPBW), bovenstaande zullen aan
bod komen en zal terugkoppeld worden naar het volgend overleg.
Installatie hangt van bovenstaande af, we dringen aan op het snel te laten gaan, want
er is noodzaak aan een CPBW Werking.
CPBW Werking zal gefinaliseerd worden op overleg 7 december 2016.
7. Problematiek Post Maldegem
Zie hierboven (ging over loon en vakantiegeld).
8. Vergaderdata
We bekijken de data 2017 op de vergadering van 7 december 2016.
4 BOC per jaar (per kwartaal).
Maart, juni, september, december 1e of 2e woensdag (14:15 u.).
6.

Met vriendelijke groeten
Tom Meiresonne
Afgevaardigde
ACV-Openbare Diensten Brandweerzone Meetjesland

Peter Wieme
Gewestelijk Secretaris
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo
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