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Kijk-op Actua @  
Gent, 7 december 2016 

Beste collega’s 

 

Hierbij het ACV verslag Vakbondsoverleg Brandweerzone Meetjesland van 7 december 2016. 

 
1. Goedkeuren vorig verslag van 05/10/2016 (agendapunt bestuur) 

•  OK 

 

2. Arbeidsreglement (ACV agendapunt, ingediend op 27 november) 

• Stand van zaken? 

• Register van opmerkingen 

� Binnengekomen opmerkingen uit het register, worden verwerkt en in een volgend BOC 

ter goedkeuring voorgelegd. 

 

3. CPBW (ACV agendapunt, ingediend op 27 november) 

• Er zijn onderhandelingen lopende met Securex (bijna gefinaliseerd); 

• In 2017 zijn er 10 halve dagen ondersteuning van Securex; 

• Op het moment dat het contract met Securex is gefinaliseerd, zullen de werkzaamheden samen 

met Securex opgestart worden. 

 

4. Erkentelijkheidspremie (ACV agendapunt, ingediend op 27 november) 

• Zie ons eerder ingenomen standpunt (vakbondsoverleg 05/10/2016); 

• Bestuur ging onze vraag bekijen en ons antwoord geven op 07/12/2016; 

• Antwoord bestuur op 7 december 2016: 

� Vrijwilligers in dienst vóór 01/01/2015, behouden het systeem dat van toepassing was bij 

hun korps; 

� Voor de nieuwe vrijwilligers vanaf 01/01/2015, voorziet het bestuur per jaar dienst €25 

per jaar (te indexeren vanaf 01/01/2015). 

 

5. Vergaderdata 2017 (agenpunt bestuur)  

• Data zijn vastgelegd voor 2017. 

 

6. Dossier Zonale Meldkamer en Zonehuis (ACV agendapunt, ingediend op 27 november) 

• Wat is de nieuwe locatie?  

� Molenstraat 160 C – 9900 Eeklo 

• Voorziene timing ?  

� Planning: 1e kwartaal 2017 

  

ACV Verslag 

Vakbondsoverleg 7 december 2016 

 



                 
  

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris – Niet op openbare weg gooien aub 

ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT – Twitter: http://www.twitter.com/acvodgenteeklo – Facebook: https://www.facebook.com/acv.oostvllok 

� 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 

LRB Oost-Vlaanderen op: 

 

 

7. Beschikbaarheid voertuigen? (ACV agendapunt, ingediend op 27 november)  

• Track en Trace is uitgesteld (eerst prioriteit is Zonale Meldkamer); 

• Uitwerking zonale meldkamer is prioriteit. 

 

8. Stand van zaken lopende aanwervingen? (ACV agendapunt, ingediend op 27 november) 

• 12 kandidaten die in aanmerking komen (screening moet ook nog verder gezet worden);  

• Er komt een tweede oproep, er moeten extra lokale inspanningen gebeuren; 

• Eerste opleiding start in april 2017 (is wel laat…). 

 

9. Stand van zaken fiscaliteit i.v.m. achterstallige lonen 2015? (ACV agendapunt, ingediend op 27 

november) 

• Men gaat het vandaag nog verder technisch bekeken, zodoende zeker tot een definitieve 

oplossing te komen. Zodoende dat er geen nadeel is voor de vrijwilligers. 

 

10. Doorstroming communicatie naar alle posten (ACV agendapunt, ingediend op 27 november) 

• Blijvende vraag tot goede doorstroming van informatie; 

• Problematiek e-mail adressen zone meetjesland (als er wijzigingen, gelieve door te geven aan ICT 

binnen de zone meetjesland). 

 

11. Varia 

• Fiets vergoeding voor de beroeps- en administratief personeel, automatisch naar 0,22 eurocent 

per km. In statuut inschijven om automatisch het maximaal toegelaten bedrag te voorzien, wat 

voor ons OK is; 

• Website is voorzien vanaf 01/01/2017. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Tom Meiresonne       Peter Wieme 

Afgevaardigde        Gewestelijk Secretaris 
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