Brandweer Zone Rand
Kruispadstraat 91
2900 Schoten
03 369 64 00
info@brandweer.zonerand.be

SELECTIEREGLEMENT
Bijzondere Rekenplichtige
Brandweer Zone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzondere
rekenplichtige van haar zone met vaststelling van volgend selectiereglement:

FUNCTIEBESCHRIJVING
Doel van de functie

De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van Brandweer Zone Rand. Hij/zij is er
persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van Brandweer Zone Rand worden geïnd en dat de
regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Hij/zij voert het budgettair en financieel
beheer van Brandweer Zone Rand uit.
Aan deze functie wordt een mandaattoelage gekoppeld welke een vergoeding inhoudt voor
gemiddeld 10 werkuren/week.

Resultaatgebieden:
●

●

●

Beheren van de inventaris:
○ Beheren van een inventaris van de roerende en onroerende goederen van Brandweer
Zone Rand.
Verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding en kasbeheer:
○ Innen van de ontvangsten en betalen van de uitgaven van Brandweer Zone Rand
onder persoonlijke verantwoordelijkheid.
○ Controleren van de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en de
ontvangsten.
○ Verzekeren van een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen.
○ Verantwoordelijk voor tussentijdse en jaarlijkse afsluitingen en voor het opstellen van
de jaarrekening.
Ontwikkelen van het budgettaire en financiële beleid van Brandweer Zone Rand in
samenspraak met het zonecollege, de zoneraad en de zonecommandant:
○ Plannen, coördineren en opvolgen van het financiële beleid van Brandweer Zone Rand.
○ Uitwerken van de financiële boordtabellen.
○ Financiële analyses uitvoeren en advies geven aan het zonecollege.
○ Financiële gevolgen van beslissingen in kaart brengen.
○ Vertalen van het beleid in een financieel meerjarenplan en jaarlijkse begrotingen.
○ Deelnemen aan begrotingscommissies.
○ Ontwikkelen en opvolgen van de financieel-administratieve organisatie van Brandweer
Zone Rand in samenspraak met de zonecommandant.

Fusie van kracht!
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Plaats in de organisatie:
●
●

Advies verlenen bij overheidsopdrachten.
Beheren van de overheidsopdrachten en de ondersteunings- en onderhoudscontracten.

FUNCTIEPROFIEL
De bijzondere rekenplichtige wordt aangewezen door het college onder:
●
●
●
●
●

●

De financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een
andere zone;
De financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de
gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
De gewestelijke ontvangers;
De bijzondere rekenplichtige van de politiezones;
De personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone en die
voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een
gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van de politiezone;
De raad kan, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in haar reglement, bijkomend een
voorwaarde inzake ervaring opleggen. Ervaring strekt in ieder geval tot aanbeveling.
De personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort die voldoen aan de
voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel
beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger
of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval,
van een leeftijdsvoorwaarde.
De raad kan, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in haar reglement, bijkomend een
voorwaarde inzake ervaring opleggen. Ervaring strekt in ieder geval tot aanbeveling.

Technische kennis en vaardigheden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de gemeenteen de brandweerorganisatie.
Kennis van de eigen organisatie: visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan, enz.
Kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
Kennis van het financieel beheer van een hulpverleningszone.
Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Kennis van algemene gemeentelijke boekhouding en fiscaliteit.
Kennis financiële technieken en aanleg bezitten om deze technieken te hanteren:
kosten-batenanalyse, financiële meerjarenplanning, kostenanalytische boekhouding.
Kennis van de wetgeving inzake de brandweerorganisatie en het statuut van het
operationeel brandweerpersoneel en van het niet-operationeel personeel.
Technische en administratieve vakkennis – uitvoerende vaardigheid.
Kennis van beleidsontwikkeling en beleidsopvolging.
Vlotte omgang met courante IT-toepassingen, goede omgang met rekenbladen.
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Competenties
●

●

Kerncompetenties:
○ Initiatiefnemend;
○ Klantgerichtheid
○ Loyauteit;
○ Integriteit.
Functiecompetenties:
○ Plannen en organiseren;
○ Analytisch denken;
○ Visie hebben;
○ Overtuigingskracht;
○ Leidinggeven;
○ Coaching;
○ Veranderingsbereidheid;
○ Besluitvaardigheid.

SELECTIE
Publicatie
Omwille van het belang van deze functie, wordt de oproep tot kandidaten minimaal kenbaar
gemaakt via volgende kanalen:
● Website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken;
● Zonale website en gemeentelijke websites;
● Kazernes van de verschillende posten van de zone via de lokale commandanten;
● Website van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

Selectiecommissie:
●
●

●
●

De selectiecommissie bestaat uit 2 leden van het zonecollege aangevuld met de
zonecommandant;
De selectiecommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaten. Op basis van CV en
sollicitatiebrief worden de kandidaten beoordeeld op motivatie, ervaring (titels en
verdiensten), opleiding en competenties;
De selectiecommissie organiseert een selectiegesprek met elke weerhouden kandidaat;
De selectiecommissie stelt een gemotiveerde rangschikking op.

Kandidaatstelling:
●
●

De kandidatuurstelling moet per mail overgemaakt worden aan Brandweer Zone Rand, t.a.v.
de personeelsdienst (personeelsdienst@brandweer.zonerand.be).
Bij de kandidatuurstelling voegt de kandidaat een motivatiebrief met uitgebreid CV
(vermelding van titels en verdiensten) en kopieën van zijn/haar diploma’s.

Selectiegesprek
De ontvankelijk verklaarde kandidaturen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. In het
selectiegesprek wordt de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld aan de hand van:
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●
●
●

de afstemming van het profiel van de kandidaat met het vooropgestelde functieprofiel ;
de ervaring van de kandidaat in gelijkaardige functies;
de visie op de invulling van de functie en het toekomstige financiële beheer van Brandweer
Zone Rand.

EED
De bijzondere rekenplichtige moet de eed afleggen zoals voorzien in art. 75 van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid.

MANDAATTOELAGE
De mandaattoelage bedraagt 95 % van het bedrag van de mandaattoelage van de zonecommandant
(95 % x 10.709,01 euro = 10.173,56 euro) (zie Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van
de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de
vergoeding van de bijzondere rekenplichtige). Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.
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