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OPENBARE ZITTING
1

Notulen van de vorige vergadering
informatief

Besluit
Artikel 1

meningsvormend

x

besluitvormend

De zoneraad keurt de notulen goed van de zitting van de zoneraad van 22 december
2017 met volgende opmerkingen:

Bijlage
Ontwerpnotulen zoneraad van 22 december 2017
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Voorzitter

1

Ter ondertekening

Zonecommandant

1

Ter ondertekening

Secretariaat

1

Dossiervorming
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2

Secretariaat

2.1 Vertegenwoordigers Brandweer Zone Rand in Netwerk Brandweer
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische context
● Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid;
● Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 betreffende de begeleidingscommissie voor de
hervorming van de Civiele Veiligheid;
● Beslissing zoneraad van 13 mei 2017 over de toetreding tot “Netwerk Brandweer”.
● Beslissing zoneraad van 22 december 2017 over aansluiting bij het interzonaal Netwerk
Brandweer.
Argumentatie
In juni 2017 richtten de Vlaamse hulpverleningszones “Netwerk Brandweer” op. Netwerk Brandweer
wil de hulpverleningszones ondersteunen door de expertise te delen, innovatie te stimuleren en
transparant te communiceren als aanspreekpunt en link met alle stakeholders die betrokken zijn bij
de integrale brandweerzorg.
De zoneraad keurde op 22 december 2017 de toetredingsovereenkomst goed. In het goedgekeurde
huishoudelijk reglement wordt gevraagd dat elke aangesloten hulpverleningszone van Netwerk
Brandweer de namen van haar twee vertegenwoordigers mee zou delen. Deze twee
vertegenwoordigers zijn de zonecommandant en de zonevoorzitter van. Naast deze
vertegenwoordigers kunnen de leden ook nog de naam van een plaatsvervanger opgeven aan het
ondersteuningsteam.
Er wordt voorgesteld om volgende namen aan Netwerk Brandweer door te geven:
● Zonecommandant Erik Janssen - vervanger waarnemend zonecommandant zoals bepaald
wordt in functie van de vakantie van de zonecommandant;
● Voorzitter Bart Seldeslachts - vervanger ondervoorzitter Harry Hendrickx.
Financiële implicatie
/
Besluit
Artikel 1

De zoneraad is akkoord met het vastleggen van volgende vertegenwoordigers van
Brandweer Zone Rand in Netwerk Brandweer:
● Voorzitter Bart Seldeslachts - vervanger: ondervoorzitter Harry Hendrickx;
● Zonecommandant Erik Janssen - vervanger: waarnemend zonecommandant
zoals bepaald wordt in functie van de vakantie van de zonecommandant.

Bijlagen
/
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Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Secretariaat

1

Voor gevolg

Netwerk Brandweer

1

Voor kennisneming
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3

HR - opbouw van de organisatie

3.1 Koppeling spilindex diplomatoelage beroepsbrandweermannen
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische context
● Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel
personeel van de hulpverleningszone - artikel 31.
● Koninklijk Besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende
de toekenning van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare
brandweerdiensten.
● Ministerieel Besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma’s, brevetten en
getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan
sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.
● Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en
geldelijk statuut van het operationeel personeel (verder zonaal reglement genoemd) - Artikel
14 betreffende de diplomatoelage voor beroepspersoneelsleden.
Feiten en context
Artikel 31 van het geldelijk statuut bepaalt dat beroepspersoneelsleden genieten van een
diplomatoelage. Deze diplomatoelage wordt vastgelegd binnen de perken van het KB van 20 juni
1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een
diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten en van de
gemeentepolitie.
Volgens het geldelijk statuut moeten de voorwaarden tot toekenning vastgelegd worden in het
zonaal reglement. Artikels 13 en 14 van het zonaal reglement buigen zich over de diplomatoelagen
van de beroepsbrandweermannen. In het artikel wordt niet nader bepaald of de vermelde bedragen
al dan niet gekoppeld worden aan de spilindex. Hierdoor worden de diplomatoelages van de
beroepspersoneelsleden voorlopig niet uitbetaald.
Argumentatie
Andere vergoedingen en bedragen die vermeld worden in het zonaal reglement worden expliciet
gekoppeld aan de spilindex, zo ook bv. de diplomatoelage van de vrijwillige brandweermannen.
Indien de geest van het zonaal reglement gevolgd wordt, zou het toepassen van een index ook aan
de orde zijn bij de diplomatoelage van de beroepspersoneelsleden. Onze jurist Ruben Hendrickx
vermoedt dat het om een administratieve vergetelheid gaat waardoor er eerder geen
indexkoppeling vooropgesteld werd.
Er wordt aan de zoneraad gevraagd om ook de diplomatoelage van de beroepspersoneelsleden te
koppelen aan de spilindex 138,01. Indien de zoneraad hiermee akkoord gaat, zal een wijziging van
het zonaal reglement nodig zijn. Voor dergelijke wijziging is nog een akkoord van de syndicale
organisaties nodig.
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Financiële implicatie
De bedragen van de diplomatoelage van de beroepspersoneelsleden zoals vermeld in artikel 14 van
het zonaal reglement worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.
Besluit
Artikel 1
Artikel 2

De zoneraad stemt in met een koppeling van de bedragen van de
diplomatoelage voor beroepspersoneelsleden aan de spilindex 138,01.
De zoneraad gaat akkoord om de wijziging van het zonaal reglement met
betrekking tot de indexkoppeling van de diplomatoelage van de
beroepspersoneelsleden voor te leggen aan de syndicale organisaties.

Bijlagen
/
Afschrift
Aan
Personeelsdienst

Aantal
1

Actie
Voor dossier en voor gevolg
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4

Varia
●

5

Data colleges en raad 2018 (zie bijlage)

Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 23 februari
2018 om 09u00 in de kantoren van IGEAN.

Namens de zoneraad van Brandweer Zone Rand

Katrien De Maeyer
Wnd secretaris

Zoneraad 26 januari 2018 - Notulen

Bart Seldeslachts
Voorzitter

pagina 8 van 8

