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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 29 april 2015
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen op het verslag van de vergadering van
29 april 2015. De leden van de Commissie keuren het verslag dan ook goed.
2. Opvolging van de discussies van de commissie
-

standpunt van de Nederlandstalige federatie m.b.t.
de arbeidsongevallen
Care software
de oproepbaarheid van de beroepsbrandweerlui

De vertegenwoordiger van de Nederlandstalige federatie deelt mee dat op de
Raad van Zonecommandanten van 8 mei 2015 volgende standpunten werden
ingenomen:
-

de arbeidsongevallen
De BVV sluit zich aan bij de beslissing van de Begeleidingscommissie van
29 april 2015 om de zone te laten beslissen, namelijk:
- de zone betaalt 100% uit, zonder de premie toe te kennen
- de zone kan 100% uitbetalen, en een premie toekennen
- de zone kan 90% uitbetalen, en een premie toekennen

-

Care software
De vertegenwoordiger van de BVV bevestigt dat de Vlaamse zones deze tool
niet permanent gebruiken. Deze tool werd wel gebruikt bij de opstart van de
zone om een risicoanalyse uit te voeren.
De BVV is de mening toegedaan dat het tool toch dient behouden te blijven
omdat pas nu veel simulaties dienen uitgevoerd te worden m.b.t. de inplanting
van de posten, de hulpverlening in de grensgebieden, de risicoanalyse.
Een verlenging van het contract is dus wenselijk.
Vanuit de BVV wordt eveneens voorgesteld de verlenging van de vergunning
te betalen met federale middelen, aangezien de federale diensten van de
Gouverneurs eveneens vragende partij zijn om deze tool verder te gebruiken.
Er wordt bovendien gesuggereerd om eventueel een bovenzonaal niveau te
creëren.
De vertegenwoordiger van het Kabinet deelt mee dat de federale middelen ter
beschikking werden gesteld d.m.v. de federale dotatie en dat de mogelijkheid
van de vorming van een bovenzonaal platform zal onderzocht worden.

-

de oproepbaarheid van de beroepsbrandweerlui
De BVV sluit zich aan bij de beslissing van de Begeleidingscommissie van
29 april 2015 maar vestigt toch nog de aandacht op de problematiek van het
toekennen van de operationaliteitspremie.
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Hierbij wordt verwezen naar de situatie in Vlaams-Brabant, waar naast de
operationaliteitspremie, een vergoeding voor oproepbaarheid aan
beroepsbrandweerlui wordt toegekend zoals van toepassing voor de
vrijwilligers.
Om deze reden herhaalt de vertegenwoordiger van de Nederlandstalige
federatie zijn vraag m.b.t. de problemen rond oproepbaarheid versus
operationaliteitspremie en vraagt dat er duidelijke richtlijnen worden opgesteld
en meegedeeld.
De vertegenwoordiger van het Kabinet herhaalt zijn standpunt van de vorige
vergadering, namelijk dat de oude brandweerorganisatie niet past in de
nieuwe structuur, en visie en aanpak dienen bijstuurd te worden.
Verder deelt hij mee dat, in het kader van het reparatie-KB , thans twee
punten worden besproken:
• kan men oproepen? en indien men oproept, hoe wordt gereageerd?
• hoe kan men een beroepsbrandweerlid extra vergoeden?
De vertegenwoordiger van het Kabinet deelt mee dat een voorstel om in het
artikel 27 van het geldelijk statuut het woord “officier” te schrappen, ter
discussie ligt.
In deze contekst wordt ook gediscussiëerd over de extra uren/prestaties van
de zonecommandant.
De vertegenwoordiger van de juridische directie verwijst hier naar de FAQ,
waar dit punt uitgebreid werd behandeld. Verder wordt toegelicht dat een
zonecommandant zelf over zijn tijdsindeling beslist (38-uren week), en voor de
extra gepresteerde uren een mandaatstoelage ontvangt.
De vertegenwoordiger van de directie Civiele Veiligheid wijst de
vertegenwoordigers van de verschillende brandweerfederaties er op dat
• vooraleer hierover beslissingen werden genomen, alle betrokken partijen
werden geconsulteerd en gehoord, ook de vakbonden, en dus verwonderd
is over de huidige reacties
• dergelijke discussie op andere niveaus dienen te gebeuren
• de Begeleidingscommissie niet het juiste forum is om deze discussie te
voeren.
De vertegenwoordiger van de Franstalige federatie kan zich hiermee niet
akkoord verklaren en vraagt om ook de woorden “majoor” en “kolonel” in het
bewuste artikel van het geldelijk statuut te schrappen.
De vertegenwoordiger van de BVV kan zich hierbij niet aansluiten en vindt dit
trouwens een slecht signaal naar elk beroepsbrandweerlid.
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-

verkoop van het materieel door de zone
De initiële vraag werd gesteld door de zone “Fluvia” aan de vertegenwoordiger
van de VVSG, maar de vraag stelt zich ook in andere zones.
Binnen de ADCV werd een eerste intern overleg georganiseerd op woensdag
27 mei 2015.
Deze bespreking resulteerde in volgende besluiten:
- de ADCV kan enkel beslissen over de eventuele verkoop van het
gesubsidiëerd materieel, over het andere materieel heeft zij geen inspraak of
beslissingsrecht;
- de vraag of de zone kan beslissen of ze gesubsidiëerd materieel mag
verkopen dient juridisch verder onderzocht te worden

-

opvolging van de zes thema’s, vastgelegd in overleg met het Kabinet
Van de 34 zones heeft enkel de zone “Rand” niet geantwoord op de gestelde
vragen.
De opgestelde tabel, die bij het verslag zal gevoegd worden, is niet nominatief,
maar wel dynamisch.
Het is de bedoeling om binnen een 6-tal maanden de zones opnieuw over
dezelfde thema’s aan te schrijven.
Stand van zaken:
• 16 zones hebben het geldelijk statuut van het administratief personeel
aangenomen.
• 23 zones hebben het statuut voor het operationeel personeel aangepast
• Care software:
23 zones hebben het tool - om verschillende redenen - weinig gebruikt
16 zones hebben het tool op regelmatige basis gebruikt voor de berekening
van de dekkingsgraad, de inplanting van de posten, de berekening van de
interventietijden en de risiscoanalyse.
Het voorstel van de leden van de Begeleidingscommissie om de verlenging
van het contract te betalen via het budget “subsidies materieel”, werd juridisch
onderzocht.
De juridische directie gaf een positief advies en zal zo in het ontwerp van KB
“subsidies materieel” opgenomen worden.
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3. Vraag van de heer Marc Gilbert m.b.t. het rijbewijs B
De discussie concentreert zich rond het begrip “voorlopig” rijbewijs.
Namelijk, kan een kandidaat met een “voorlopig” rijbewijs deelnemen aan de
aanwervingsexamens van de brandweer?
Wat is de juiste juridische betekenis van het woordje “voorlopig”?
De vertegenwoordiger van de Franstalige federatie is de mening toegedaan dat een
kandidaat met een voorlopig rijbewijs aan het aanwervingsexamen moet kunnen
deelnemen. Indien dit niet het geval zou zijn, vreest hij potentiële kandidaten te
verliezen (namelijk, aanwervingsprocedure wordt dan met een jaar uitgesteld).
De vertegenwoordiger van Beprobel en van de Nederlandstalige federatie vinden dat,
indien er voorwaarden worden bepaald voor het aanwerven van brandweerlui, deze
moeten nageleefd worden.
In navolging van dit standpunt vinden de leden van de Begeleidingscommissie dat
aan de voorwaarden dient voldaan te worden en dat men consequent dient te blijven.
De vertegenwoordiger van het Kabinet verwijst naar de discussie m.b.t. de fysieke
proeven en vraagt consequent te handelen. Indien men nu een kandidaat zal
aanwerven met een voorlopig rijbewijs, dan worden er precedenten geschapen. Er
wordt op aangedrongen om zo weinig mogelijk aan de interpretatie over te laten.
Indien een zone dit nu wel zou doen (aanvaarden van voorlopig rijbewijs), vormt dit
wel geen reden tot schorsen van de beslissing.
4. Ontwerp KB “Materieel”.
Wat is gewijzigd ten opzichte van het bestaande KB?
De stap “gouverneur” is geschrapt, de zones zullen zelf beslissen over de aankoop
van gesubsidieerd materieel.
Er zijn kredieten voorzien in de begroting 2015 van de Algemene Directie Civiele
Veiligheid (ADCV) voor de aankoop van materieel voor brandweer gerelateerde
materies.
Er is voorgesteld om deze subsidies af te schaffen en aan de zones vanaf 2016 een
aanvullende dotatie toe te kennen voor aankoop materieel. De aanvullende dotatie
zou toegekend worden volgens een verdeelsleutel.
De vertegenwoordiger van de Nederlandstalige federatie vraagt of rekening werd
gehouden met de eerder gedane simulaties (cf. toelichting Begeleidingscommissie
december 2014).
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Deze simulatie werd uitgewerkt over de toepassing van de verdeelsleutel op basis
van
• de verdeelsleutel, toegepast voor de verdeling van de bijkomende federale dotatie
• de verdeelsleutel, toegepast voor de verdeling van de subsidies materieel tot en
met 2013 door de directie materieel (ADCV).
Er werd vastgesteld dat de verschillen tussen beide simulaties zeer beperkt bleven.
De vertegenwoordiger van de Franstalige federatie vraagt om over het verschil
tussen de kleinste en de grootste zone te kunnen beschikken.
De tabellen zullen met het verslag meegestuurd worden.
De leden van de Begeleidingscommissie hebben geen opmerkingen op het ontwerp
van KB.
5. Varia
- Berekening van de meerkost: oprichting werkgroep
• samenstelling werkgroep:
Chris Addiers, Filip Dekiere, Marc Gilbert, Thierry Lebacq, Luc Maes, John
Robert, Kris Versaen
• startvergadering: dinsdag 9 juni 2015, om 13.30 uur, ADVP, zaal Waterloo,
Waterloolaan 76, te Brussel.
• doel van de vergadering:
hoe gaan we meten =>bepalen van de parameters
vanaf wanneer gaan we meten
- ORPPS: verrekening van de pesioenen
Volgend probleem wordt voorgelegd door de vertegenwoordiger van de
Franstalige federatie: hoe dienen de pensioenen van de toekomstige op rust
gestelde brandweerlieden verrekend te worden.
Namelijk, de verrekening van deze pensioenen betekent een serieuze meerkost
voor de beschermde gemeenten.
De vertegenwoordiger van het Kabinet deelt mee het probleem te onderzoeken,
maar verwijst hierbij naar de wet voor gepensioneerden, waar deze problematiek
geregeld is. De desbetreffende tekst zal bij het verslag gevoegd worden.
- Mandaatstoelage bij de berrekening van het pensioen
De vertegenwoordiger van Beprobel vraagt op welke wijze de mandaatstoelage in
het pensioen van de zonecommandant dient verrekend te worden.
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De vertegenwoordiger van het Kabinet deelt mee dat een onderzoekt hierover
lopende is.
In deze contekst wordt gevraagd naar de stand van zaken in het KB over de
diplomatoelage.
De vertegenwoordiger van Beprobel stelt dat het toekennen van een
diplomatoelage, alsook het toekennen van eventuele premies voor specialisaties,
enorme financiële gevolgen heeft op het budget van de zone.
Om deze reden vraagt de vertegenwoordiger van Beprobel dan ook of in het
nieuwe KB ook de mogelijk zal bestaan, zoals het geval is in de huidige
regelgeving, facultatief te beslissen over het al dan niet toekennen van een
diplomatoelage.
De vertegenwoordiger van de juridische directie verwijst naar de bepalingen in het
KB geldelijk statuut, waarin duidelijk wordt bepaald dat de diplomatoelage dient
betaald te worden.
De vertegenwoordiger van het VVSG vindt dat dit hier een mmerkost betreft en dat
dus hierover een federaal stndpunt dient ingenomen te worden.
- Beroepsprocedure over aanstelling van zonecommandant bij Raad van State
De vertegenwoordiger van de Gouverneur (Nl) vraagt of er meer informatie kan
gegeven worden bij de (eventuele) schorsing van het KB zonecommandant op
basis van de schending van het gelijkheidsbeginsel.
De vertegenwoordiger van de juridische directie deelt mee dat:
- er inderdaad een klacht lopende is, maar over geen informatie beschikt;
- indien er een uitspraak van de Raad van State zou zijn, de verzoekende partij als
eerste het antwoord van de auditeur ontvangt
- pas na de reactie van de verzoekende partij wordt het antwoord van de Raad van
State gecommuniceerd.
- Afsluiten van overeenkomsten tussen de zones en de CB
De vertegenwoordiger van de Gouverneur (Nl) heeft vanuit de zones vernomen
dat er druk zou geoefend worden vanuit de ADCV om een overeenkomst met de
respectieve operationele eenheid af te sluiten.
De vertegenwoordiger van de ADCV deelt mee dat op zijn vraag alle besprekingen
over het afsluiten van een overeenkomst dienden afgerond te zijn voor 31 maart
2015.
Vanuit de zones wordt immers naar de toekomst van de Civiele Bescherming in de
contekst van de Hervorming gevraagd (cf regeringsakkoord).
De vertegenwoordiger van het Kabinet deelt mee dat de heer Minister eind juni
2015 zijn visie op de toekomst van de Civiele Bescherming zal toelichten.
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De volgende vergadering van de Begeleidingscommissie vindt plaats op woensdag
9 september 2015, om 10.00 uur, te 1000 Brussel.
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