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1

Verslag van de vorige vergadering
Besluit
Artikel 1

2

Het verslag van de vergadering van 26 februari 2016 wordt goedgekeurd zonder
opmerkingen.

Opbouw organisatie

2.1 Aansluiting bij VVSG-afdeling Hulpverleningszones
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond





Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en alle latere wijzigingen
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid artikel 26 waarbij de zoneraad
bevoegd is voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan het zonecollege
werden toegewezen
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid artikel 63, 7° waarbij het
zonecollege belast wordt met de uitvoering van deze overeenkomst

Feiten en context
De hulpverleningszone is sinds haar oprichting geen formeel lid van de VVSG vzw maar als
overgangsregime in 2015 bleef ze dezelfde dienstverlening en voordelen als voorheen
genieten zonder het betalen van enig lidgeld.
Argumentatie
Vanaf 1 januari 2016 zal de VVSG enkel de bij de VVSG vzw aangesloten hulpverleningszones verder ondersteunen.
De zones moeten, vanaf 1 januari 2016, lidgeld aan de VVSG vzw betalen om recht te
hebben op de volledige dienstverlening en belangenbehartiging door de VVSG vzw.
De Afdeling Hulpverleningszones van de VVSG zal aangestuurd worden door een stuurgroep
waarin alle betalende leden-hulpverleningszones vertegenwoordigd worden.
Financiële implicatie
Het lidgeld voor Brandweer Zone Rand werd vastgesteld op 5800 euro. Dit lidgeld houdt
rekening met de indeling van de hulpverleningszones in categorieën zoals bepaald in artikel
14/1 van de wet van 15 mei 2007. Het zal nadien jaarlijks geïndexeerd worden, zodat een
jaarlijkse automatische aanpassing mag verwacht worden.
Er wordt een groeiscenario voorgesteld waarbij voor het dienstjaar 2015 geen lidgeld
moest betaald worden, de helft van het hierboven vermelde bedrag voor het dienstjaar
2016 (2900 euro), het volledige bedrag in 2017 en een geïndexeerd bedrag vanaf 2018.
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Besluit
Artikel 1 Brandweer Zone Rand sluit aan bij de VVSG-afdeling Hulpverleningszones,
Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.
Artikel 2 Het jaarlijks lidgeld, vastgesteld op 5800 euro, te verrekenen op de begroting van
Brandweer Zone Rand conform het vooropgestelde groeiscenario: de helft voor
het dienstjaar 2016, volledig vanaf 2017 en te indexeren vanaf 2018.
Afschrift
Aan

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X

VVSG vzw
Financiële dienst

Voor dossier

Voor gevolg

X

2.2 Wijziging arbeidsreglement
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond
 KB van 19/04/2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones.
 Arbeidsreglement voor operationeel personeel.
Feiten en context
In de begroting van 2016 zijn gespreid over het jaar de aanwerving van 16 beroepskrachten
en 65 nieuwe vrijwilligers opgenomen. De brandweermannen zijn en blijven de kern van
onze brandweerwerking. Het aanwerven van nieuwe beschikbare krachten moet met de
grootste zorg gebeuren. Het aanwervingsproces is dus één van de belangrijkste
personeelsprocessen.
Het KB van 19/04/2014 geeft de zone een aantal vrijheden binnen het aanwervingsproces.
Procedureel is het wel noodzakelijk om deze vrijheden te bepalen en op te nemen in de
bestaande reglementen om vacatures op een correcte wijze in te vullen:
 Het arbeidsreglement moet aangevuld worden met een huishoudelijk reglement
‘beschikbaarheid vrijwilligers’.
 Het arbeidsreglement moet aangevuld worden met een huishoudelijk reglement
‘oproepbaarheid van beroepskrachten’.
Argumentatie
De huishoudelijke reglementen ‘Beschikbaarheid vrijwilligers’ en ‘Oproepbaarheid van
beroepskrachten’ die de aanpassing van het arbeidsreglement beschrijven werden
voorgelegd aan:
 Technische Commissie
 Zonecollege (op 26/02 en op 11/03/2016).
 Syndicale organisaties ACV, VSOA en ACOD. Het syndicale overleg vond plaats op 11/03.
Aan de afgevaardigden van het ACV werd tijdens een overlegmoment op 3/03
bijkomende toelichting gegeven.
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 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (overlegmoment op 10/03/16).
De opmerkingen die door deze verschillende partijen gegeven werden, zijn verwerkt. De
syndicale organisaties verklaren zich akkoord met de huishoudelijke reglementen.
Besluit
Artikel 1 Het huishoudelijk reglement ‘Beschikbaarheid vrijwilligers’ is goedgekeurd mits
aanpassing van punt 5.2 naar aanleiding van een opmerking door toezicht: “De
uren die een vrijwilliger niet beschikbaar kan zijn ten gevolge van oefeningen (bv
in andere posten of clusters, duikers in het water…), brandweeropleidingen (bv
op Vesta) of interventies, tellen mee als beschikbare uren voor de evaluatie op
jaarbasis.”.
Artikel 2 Het huishoudelijk reglement ‘Oproepbaarheid van beroepskrachten’ is
goedgekeurd mits aanpassing van punt 4.1 naar aanleiding van een opmerking
door toezicht: “De uren die een beroeps niet oproepbaar kan zijn ten gevolge van
oefeningen (bv in andere posten of clusters, duikers in het water…),
brandweeropleidingen (bv op Vesta) of interventies, tellen mee als beschikbare
uren voor de evaluatie op jaarbasis.”.
Artikel 3 Artikel 17 van het arbeidsreglement wordt gewijzigd: “De beschikbaarheid voor
vrijwilligers geldt zoals geregeld in het huishoudelijk reglement ‘Beschikbaarheid
vrijwilligers’ in bijlage 10.
Artikel 4 Artikel 21 van het arbeidsreglement wordt gewijzigd: “De oproepbaarheid voor
beroepskrachten geldt zoals geregeld in het huishoudelijk reglement
‘Oproepbaarheid van beroepskrachten’ in bijlage 11.
Artikel 5 Het huishoudelijk reglement ‘Beschikbaarheid vrijwilligers’ en het huishoudelijk
reglement ‘Oproepbaarheid van beroepskrachten’ worden toegevoegd als
bijlagen 10 en 11 aan het arbeidsreglement.
Bijlagen
 Huishoudelijk reglement “Beschikbaarheid vrijwilligers” (definitieve versie)
 Huishoudelijk reglement “Oproepbaarheid van beroepskrachten” (definitieve versie)
Afschrift
Aan

Aantal

Personeelsdienst

Voor kennisneming

Voor dossier

1

Voor gevolg

X

2.3 Wijziging zonaal reglement
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond
 KB van 19/04/2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones.
 Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en
geldelijk statuut van het operationeel personeel (verder “zonaal reglement” genoemd).
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Feiten en context
In de begroting van 2016 zijn gespreid over het jaar de aanwerving van zestien
beroepskrachten en 65 nieuwe vrijwilligers opgenomen. De brandweermannen zijn en
blijven de kern van onze brandweerwerking. Het aanwerven van nieuwe beschikbare
krachten moet met de grootste zorg gebeuren. Het aanwervingsproces is dus één van de
belangrijkste personeelsprocessen.
Het KB van 19/04/2014 geeft de zone een aantal vrijheden binnen het aanwervingsproces.
Procedureel is het wel noodzakelijk om deze vrijheden te bepalen en op te nemen in de
bestaande reglementen om vacatures op een correcte wijze in te vullen:
 De beschikbaarheid van de vrijwilligers en de oproepbaarheid van de beroeps moeten
opgenomen worden in het zonaal reglement.
 De aanwervingsproeven en de generieke samenstelling van de jury moeten opgenomen
worden in het zonaal reglement.
Argumentatie
De nota “Zonaal reglement – Aanpassingen voor aanwervingen” die de aanpassing van het
zonaal reglement beschrijven werden voorgelegd aan:
 Technische Commissie
 Zonecollege (op 26/02 en op 11/03/2016).
 Syndicale organisaties ACV, VSOA en ACOD. Het syndicale overleg vond plaats op 11/03.
Aan de afgevaardigden van het ACV werd tijdens een overlegmoment op 3/03
bijkomende toelichting gegeven.
 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (overlegmoment op 10/03/16).
De opmerkingen die door deze verschillende partijen gegeven werden, zijn verwerkt. De
syndicale organisaties verklaren zich akkoord met de aanpassingen.
Besluit
Artikel 1 De aanpassingen aan het zonaal reglement om aanwervingen mogelijk te maken
zijn goedgekeurd mits aanpassing van punt 1.2: Aanvulling met “Beroeps die
reeds in dienst waren vóór de vorming van de zone (op 1/01/2015) moeten
minimaal blijven voldoen aan de woonplaatsverplichting waaronder zij zijn
aangenomen.”
Artikel 2 Artikel 4 van het zonaal reglement wordt vervangen door punt 1
‘Beschikbaarheid/oproepbaarheid’ van de nota ‘Zonaal reglement –
Aanpassingen i.f.v. aanwervingen’.
Artikel 3 Artikel 5 van het zonaal reglement wordt vervangen door punt 2 ‘Bijkomende
proeven en samenstelling examenjury’ van de nota ‘Zonaal reglement –
Aanpassingen i.f.v. aanwervingen’.
Bijlagen
Zonaal reglement – Aanpassingen i.f.v. aanwervingen (definitieve versie)
Afschrift
Aan

Personeelsdienst

Aantal

1

Voor kennisneming

Voor dossier

Voor gevolg

X
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2.4 Functieprofielen operationeel personeel
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond
 KB van 19/04/2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones
Feiten en context
In de begroting van 2016 zijn gespreid over het jaar de aanwerving van 16 beroepskrachten
en 65 nieuwe vrijwilligers opgenomen. De brandweermannen zijn en blijven de kern van
onze brandweerwerking. Het aanwerven van nieuwe beschikbare krachten moet met de
grootste zorg gebeuren. Het aanwervingsproces is dus één van de belangrijkste
personeelsprocessen.
Argumentatie
In afwachting van federale richtlijnen rond functieprofielen moet de zone de
functieprofielen vastleggen. Om de eerste aanwervingen te kunnen starten, werden de
functieprofielen van brandweerman, sergeant, adjudant en luitenant opgemaakt. De
functieprofielen van korporaal, kapitein en majoor zullen zo snel mogelijk volgen.
De functieprofielen werden voorgelegd aan:

 Technische Commissie
 Zonecollege (op 26/02 en op 11/03).
 Syndicale organisaties ACV, VSOA en ACOD. Het syndicale overleg vond plaats op 11/03.
Aan de afgevaardigden van het ACV werd tijdens een overlegmoment op 3/03
bijkomende toelichting gegeven.
 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (overlegmoment op 10/03).
De opmerkingen die door deze verschillende partijen gegeven werden, zijn verwerkt. De
syndicale organisaties verklaren zich akkoord met de voorgelegde functieprofielen.
Besluit
Artikel 1 De voorgelegde functieprofielen van brandweerman, sergeant, adjudant en
luitenant zijn goedgekeurd.
Bijlagen





Functieprofiel ‘Brandweerman’
Functieprofiel ‘Sergeant’
Functieprofiel ‘Adjudant’
Functieprofiel ‘Luitenant’

Afschrift
Aan

Personeelsdienst

Aantal

1

Voor kennisneming

Voor dossier

Voor gevolg

X
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3

Materieel / Interventies
Nihil

4

Huisvesting
Nihil

5

Financiën
Nihil

6

Volgend overleg
Op 29 april 2016 is er een zitting van de zoneraad gepland bij Igean in Wommelgem.

7

Divers
Nihil
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