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Een vertegenwoordiger van het Kabinet Jambon zit de vergadering voor en maakt zijn beste wensen
over aan de leden van commissie.
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 november 2015
De vertegenwoordiger van de FRCSPB vraagt twee verduidelijkingen:
-

-

Inzake punt 2B (verplaatsing naar de opleidingsplaats): welke regel geldt er wanneer de zone
vervoer organiseert, maar de brandweerman er geen gebruik van maakt? Er wordt
geantwoord dat deze situatie bedoeld wordt door de voetnoot: de vervoerskosten worden
niet vergoed.
Inzake punt 4 (draagbare radio): de anti-ontploffingsradio moet enkel gedragen worden in een
gevaarlijke zone. Hoe zit het met de normale radio’s? Binnen welke perimeter zijn ze verplicht?
Er wordt geantwoord dat alle brandweerlieden op de interventieplaats die vereist dat een
normale radio gedragen moet worden, dit moeten doen.

Het verslag van de vergadering van 18 november 2015 wordt goedgekeurd.
2. Opvolging van de besprekingen van de commissie
2.1. Vragenlijst over de opvolging van de vrijwilligersstroom
De leden worden geïnformeerd over het feit dat de vragenlijst naar de zones gestuurd werd op
14/01/2016 en dat zij tot 03/02/2016 de tijd hebben om te antwoorden. Vijf zones hebben al
geantwoord.
De vertegenwoordiger van het kabinet vraagt aan de federaties en verenigingen van
zonecommandanten om hun leden aan te sporen om de vragenlijst in te vullen, en dit binnen de
termijn zodat er relevante conclusies uit deze enquête getrokken kunnen worden.
2.3. Oprichting van een werkgroep met de werkgeversfederaties en de gemeenten om de
beschikbaarheid van de vrijwilligers overdag te verbeteren (art. 104 van de wet van 15/05/2007)
De vertegenwoordiger van het kabinet informeert de leden dat er twee werkgroepen opgericht zijn.
De eerste WG betreft het educatief verlof. Op dinsdag 18 januari 2016 vond een eerste zeer
constructieve vergadering plaats met de brandweerfederaties. De vergadering werd voorbereid met
het kabinet van de Vlaamse minister van Werk, Er werd afgesproken dat er een lijst van de
opleidingsonderdelen die nuttig kunnen zijn voor de hoofdwerkgever opgesteld zal worden. Het is een
expert van het KCCE, , die hiervoor instaat.
Het modelformulier voor de erkenning werd bezorgd aan het kabinet Binnenlandse Zaken, samen met
uitleg om het formulier in te vullen. Er zal een aanvraag ingediend worden bij de Vlaamse gewestelijke
commissie.
Rekening houdend met de informatieverplichting tussen de gewesten zal het nodige gedaan worden
voor Wallonië wanneer het dossier in orde is voor het Vlaams Gewest.
Er zal een stand van zaken gegeven worden aan de leden van de commissie in maart.
Op de vraag van de vertegenwoordiger van de BVV of dit ook de voortgezette opleiding betreft, wordt
bevestigend geantwoord.
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De tweede WG betreft de uitvoering van artikel 104 van de wet van 15 mei 2007, namelijk de opmaak
van een overeenkomst tussen de zone, de vrijwillige brandweerman en de hoofdwerkgever van deze
brandweerman.
In deze WG zitten de werkgeversfederaties. De inspiratie voor de werkzaamheden van deze WG is het
Franse model dat de volgende voordelen toekent aan de werkgevers: een vermindering van de
verzekeringspremie, een belastingvermindering, recht van controle op het uurrooster van de vrijwillige
brandweerman, …
Op de vraag van de vertegenwoordiger van de BVV of deze overeenkomst ook de preventieopdrachten
dekt, wordt verwezen naar artikel 104 van de wet waarin enkel sprake is van de operationele
beschikbaarheid en de beschikbaarheid voor de opleiding van de vrijwillige brandweerman.
2.4. Vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de hulpverleningszones
De leden van de commissie worden geïnformeerd dat de wet van 18 december 2015 de
hulpverleningszones toegevoegd heeft aan de lijst van overheidsinstanties in het wetboek van de
inkomstenbelastingen (WIB). Ze worden voortaan onderworpen aan hetzelfde stelsel als het stelsel
dat van toepassing is op de gemeenten (geen onderwerping aan de vennootschapsbelasting –
onderwerping aan de personenbelasting in bepaalde gevallen). Deze wet trad in werking op 7 januari
2016.
De vertegenwoordiger van de VVSG preciseert zijn vraag: als de zones voor 99,9% geen belasting
moeten betalen, dan moeten de zones, net als de gemeenten, gewoon vrijgesteld worden van de
indiening van een belastingaangifte op de inkomsten.
De vraag wordt genoteerd en zal doorgestuurd worden naar de minister van Financiën.
3. Ontwerp van huishoudelijk reglement BC
Er werd een ontwerp van huishoudelijk reglement (HR) van de commissie bezorgd aan de leden van
de commissie en besproken tijdens de vergadering.
Inzake de termijn om agendapunten mee te delen, meldt de vertegenwoordiger van de Vlaamse
gouverneurs dat als de frequentie van de vergaderingen van de commissie laag is, het niet echt nuttig
is om agendapunten mee te delen 2 maanden op voorhand. Het ontwerp wordt aangepast om
rekening te houden met deze opmerking.
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen betreurt dat de ontwerpen
van koninklijke besluiten en ministeriële besluiten niet langer besproken zullen worden in de
commissie.
De vertegenwoordiger van het kabinet antwoordt dat het, aangezien de partners geraadpleegd
worden in andere fora, niet gepast is om de besprekingsplaatsen uit te breiden. Hij preciseert dat een
conceptbespreking niettemin mogelijk blijft. Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
evaluatie wordt als voorbeeld gegeven. De artikelsgewijze bespreking gebeurt in andere
vergaderingen, maar niets belet de commissie om de principes van dit besluit te bespreken.
Er wordt afgesproken dat de formulering van het HR voor dit punt herzien zal worden.
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De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen geeft aan dat als de
commissie de besluiten waaraan gewerkt wordt niet meer wil bespreken, dit kan leiden tot
toepassingsproblemen op het terrein. Hij noemt hiertoe het MB functiebeschrijving dat zou ingaan
tegen de principes van de commissie-Paulus, want het voorziet een officier voor elke post.
De vertegenwoordigster van de ADCV preciseert dat dit MB niets nieuws toevoegt aan de
competenties van de officieren: artikel 65 van de wet voorziet dat de posten onder de
verantwoordelijkheid van een officier staan. Dat wil niet zeggen dat er een officier per post moet zijn.
De vertegenwoordiger van de BVV geeft aan dat de zones ook vragen te stellen hebben aan de federale
Staat. Dit zou voorzien moeten worden in het HR. Hij voegt eraan toe dat de opdrachten van de
begeleidingscommissie die voorzien zijn door de wet van 5 mei 2007 « verouderd » zouden zijn en dat
de administratie de verplichting heeft om de bepalingen van de wet in kwestie te actualiseren.
De vertegenwoordiger van het kabinet vraagt dat de BVV een voorstel tot aanpassing van artikel 16
van de wet van 15 mei 2007 doet.
De vertegenwoordiger van het kabinet vraagt ook dat de leden van de commissie een minimum aan
uitleg geven bij hun vraag om agendapunten toe te voegen.
4. Functiebeschrijvingen
De vertegenwoordigster van het KCCE geeft een stand van zaken van het dossier: de
functiebeschrijvingen werden naar de partners gestuurd. Volgende week is er informeel overleg.
Op het vlak van de procedure werd het advies van de IF verkregen. Het vakbondsoverleg moet nog
plaatsvinden, het advies van de Raad van State moet nog gevraagd worden en daarna zal het dossier
in orde zijn. Het gaat immers om een ministerieel besluit en dus moet het niet voorgelegd worden aan
de ministerraad.
Op de vraag van de vertegenwoordiger van de BVV over de stand van zaken van het
competentiehandboek en de competentiematrix, wordt geantwoord dat deze documenten klaar zijn,
maar dat ze niet onderworpen zijn aan overleg met de partners omdat het om cursusmateriaal en niet
om reglementaire teksten gaat.
De vertegenwoordiger van de BVV vraagt of deze documenten voorgelegd worden aan de hoge raad
voor de opleiding.
De vertegenwoordigster van het KCCE antwoordt dat dit punt geanalyseerd zal worden. Als het
antwoord positief is, zullen de documenten voorgelegd worden aan de hoge raad tijdens de zitting van
16 februari.
De vertegenwoordiger van het kabinet informeert de commissie dat de hoge raad voor de opleiding
ook hervormd zal worden in het kader van de hervorming van de opleiding. De ontwerpen van teksten
inzake deze hervorming werden naar de partners en de gouverneurs gestuurd.
5. KB ‘’Opleiding’’
De volgende punten werden ingevoegd in de agenda door de vertegenwoordiger van de Raad van
Zonecommandanten Vlaanderen en worden door hem toegelicht tijdens de vergadering.
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5.1. Organisatie door de scholen: veel punten blijven nog onduidelijk: budget gewijd aan de opleiding,
de erkenning van de opleiding, de afwezigheid van het KB evaluatie, terwijl iedereen moet
beginnen op 01/01/2017
5.2. module EVAL
5.3. bevorderingen (procedure, info, …): weinig duidelijkheid over de procedures, de scholen weten
niet wat ze kunnen doen, kan men de functieprofielen gebruiken, een timingprobleem dreigt op
te duiken.
De vertegenwoordiger van de FRCSPB voegt er een vraag aan toe: wat te doen op 01/01/2017 op het
vlak van de evaluatie. Er wordt geantwoord dat het de evaluatieprocedure is die moet starten op die
datum. Men moet dus de functiegesprekken van de brandweerlieden doen.
De vertegenwoordigster van het KCCE herinnert eraan dat, voor alle opleidingen die de
brandweerscholen moeten organiseren in het kader van het KB opleiding, de budgettaire ramingen
gedaan werden onder het vorige kabinet. Op basis hiervan werd het budget van de federale Staat
aanzienlijk verhoogd (17 miljoen). Er is overigens voorzien dat het gebruik van deze kredieten
gemonitord wordt.
Ze voegt eraan toe dat de brandweerscholen toegang hebben tot de site (CMS) waarop alle
opleidingen en alle cursussen beschikbaar zijn (nog niet in alle talen, maar de vertaling is aan de gang).
De prioriteit werd gelegd bij de opleiding tot brandweerman.
Wat de module Evaluatie betreft, werd een train-the-traineropleiding ingevoerd: de 1ste NL opleiding
vond plaats op vrijdag 9/01 (volledige dag) op PIVO en de FR opleiding vond plaats op maandag 8/02
(volledige dag) te Luik.
Bijkomende informatie: minstens één bijkomende sessie wordt nog gepland, maar daarvoor is er nu
nog geen datum bepaald.
Maar ondertussen hebben alle scholen minstens 2 personen die de TTT hebben gevolgd, en kunnen ze
dus de opleiding starten.
Inzake de bevorderingen geeft de vertegenwoordigster van de ADCV aan dat het enige dat niet
georganiseerd is, de inhoud van de bevorderingsproeven is. Artikel 57 van het KB administratief statuut
moet gerespecteerd worden: de bevorderingsproef wordt georganiseerd door de brandweerschool.
De jury wordt samengesteld door de school, rekening houdend met het volgende reglementaire
voorschrift: de jury bestaat minstens voor de helft uit officieren die minstens dezelfde graad hebben
als die van de vacant verklaarde betrekking van de zone of de zones die de organisatie vraagt/vragen
van de bevorderingsproef. De inhoud van de proeven wordt bepaald door de school in overleg met de
vragende zone. Ze herinnert eraan dat de zones moeten beschikken over een personeelsplan om te
kunnen aanwerven, bevorderen en professionaliseren.
De vertegenwoordigster van het KCCE voegt eraan toe dat de inhoud van de bevorderingsproeven
momenteel uitgewerkt wordt, in overleg met een hogeschool. Deze zullen opgenomen worden in een
MB. In afwezigheid van een MB, is het de organisatie door de school in overleg met de zones die
toegepast wordt (cf. hierboven).
De vertegenwoordiger van het kabinet preciseert dat het budget voor de opleiding in 2015 verhoogd
werd met 4,9 miljoen euro. Het zal in 2019 een totaal van 21,6 miljoen euro bereiken.
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Wat het evaluatieproces betreft, stelt het kabinet een uitdrukkelijke vraag van het terrein vast om de
inwerkingtreding ervan die momenteel voorzien is op 01/01/2017, uit te stellen. Het gaat om een vraag
die een reglementaire aanpassing vereist, maar die de aandacht van het kabinet krijgt.
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen formuleert de volgende
grieven:
-

de directeurs van de scholen zijn niet op de hoogte van wat ze moeten doen voor de
bevorderingsproeven.
- De kredieten volstaan niet.
Hij vraagt ook dat niet alle kredieten aan de scholen gegeven worden, maar dat een deel rechtstreeks
aan de zones gegeven wordt zodat ze beroep kunnen doen op andere partners voor de opleiding. Hij
voegt eraan toe dat het belangrijk is dat andere opleidingen dan die van de brandweerscholen erkend
en in aanmerking genomen worden.
De vertegenwoordiger van het kabinet geeft aan dat het doel van de hervorming is dat elke
brandweerman een adequate en uniforme opleiding krijgt. Wel, de symposia bijvoorbeeld hebben
soms een zeer verschillende inhoud.
De vertegenwoordigster van het KCCE preciseert dat er al een erkenningsprocedure is voor bepaalde
opleidingen via de hoge raad voor de opleiding.
De vertegenwoordiger van de BVV antwoordt snedig dat deze procedure te zwaar is en dat er een
andere oplossing gezocht moet worden.
De vertegenwoordigster van het KCCE geeft aan dat dit punt verdient om onderzocht te worden. Ze
preciseert bovendien dat er documenten voor de aanvraag van subsidies voorbereid worden en dat
deze aan het college van directeurs van de brandweerscholen voorgesteld zullen worden op 4 februari
eerstkomende.
De vertegenwoordiger van het kabinet benadrukt het feit dat dezelfde kwaliteit geboden moet worden
voor alle opleidingen. Hij geeft aan dat, wat de bevorderingsproeven betreft, de scholen subsidies
zullen krijgen in functie van de door de zones gevraagde proeven. Er zal een studie uitgevoerd worden
over het eenheidsbedrag van de verschillende subsidies zoals ze momenteel vermeld zijn in het KB
opleiding om ze te evalueren.
De vertegenwoordiger van de BVV geeft aan dat de subsidies slechts een deel van de reële kosten
dekken, wat impliceert dat de zone zal moeten bijpassen in functie van de kwaliteit van de proeven.
Hij is akkoord dat men via de brandweerscholen werkt, maar hij meent dat de zones ook dingen
moeten kunnen doen zonder dat dit 34 verschillende situaties creëert.
De vertegenwoordiger van het kabinet neemt er akte van.

6. De toekomst van de Civiele Bescherming
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen geeft aan dat de
burgemeesters veel vragen hebben over dit punt en dat de beslissingen in dit domein een impact zullen
hebben op de organisatie van de zones.
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De vertegenwoordiger van het kabinet meldt dat een visietekst voorgesteld werd aan het kernkabinet
die de volgende 2 hoofdlijnen omvat:
-

In de toekomst zal de Civiele Bescherming (CB) enkel opdrachten van 2de lijn uitvoeren;
Het administratief en geldelijk statuut van de agenten van de CB zal aangepast worden aan
dat van de brandweer.

Het aantal operationele eenheden zal verminderd worden, maar er is nog geen beslissing over het
punt of men van 6 naar 2 of 4 eenheden gaat. Er zullen analyses gedaan worden om de impact van de
vermindering op het federaal budget te objectiveren. Om deze analyses te doen, werden de cijfers van
de laatste 4 jaren opgevraagd. Als de analyses voltooid zijn, zal het dossier opnieuw voorgesteld
worden aan de ministerraad zodat deze een beslissing kan nemen over het aantal eenheden van de
CB dat behouden wordt, waar ze gelegen zullen zijn en hoeveel personeelsleden er nodig zijn.
Eens dit gedaan is, volgt de bespreking van het statuut van het personeel van de CB: dit statuut moet
immers gelijkvormig zijn met het statuut van de brandweer om mobiliteit tussen diensten mogelijk te
maken. Dit punt zal besproken worden met de vakbonden.
Inzake de impact voor de brandweer geeft de vertegenwoordiger van het kabinet aan dat de
hervorming van de CB in principe in 2018-2019 concreet zal worden, op het moment dat de zones
een nieuw meerjarenbeleidsplan moeten opstellen. Dat is dus goed getimed.
De minister heeft in het parlement een uiteenzetting gegeven over de toekomst van de CB. Het verslag
wordt toegevoegd aan het verslag van de commissie.
De vertegenwoordiger van de Waalse gouverneurs geeft aan dat hij het standpunt van de gouverneur
van Henegouwen zal uitleggen, aangezien een overleg met de Waalse collega’s niet mogelijk was.
Hij vraagt eerst wat het aandeel van de CB in de eerstelijnsinterventies is? Zijn de meeste opdrachten
van de CB niet in de eerste plaats opdrachten ter versterking van de hulpverleningszones wanneer dat
nodig is en gespecialiseerde interventies?
Vervolgens voegt hij eraan toe dat als men een nationale organisatie invoert, het nodig blijft om
bepaalde diensten te decentraliseren. Vooral voor de gespecialiseerde opdrachten inzake de Sevesosites bijvoorbeeld. Het is dus nodig om te blijven beschikken over operationele eenheden op het
grondgebied. De eenheid van Ghlin is een goed voorbeeld van deze problematiek. Ze bevindt zich in
een provincie die vele Seveso- en andere sites telt, zoals de barrages de l’eau d’heure, waarvoor een
gespecialiseerde of versterkingsinterventie nodig en dringend kan zijn. Bovendien is de
bevolkingsdichtheid in deze regio zeer groot. Het is niet toevallig dat er net in Ghlin een eenheid is.
Hij noemt ook een ander probleem: zelfs al kunnen de hulpverleningszones dankzij de hervorming van
de civiele veiligheid beschikken over meer technische middelen, dan kan het nog steeds voorkomen
dat bepaalde types materieel niet beschikbaar zijn in elke hulpverleningszone en dat hun aankoop niet
gerechtvaardigd is voor één hulpverleningszone. Is het nodig dat de hulpverleningszone HainautCentre en de hulpverleningszone Hainaut-Est elk over een graafmachine of een pomp met zeer groot
debiet beschikken? Eén type materieel voor de 2 zones kan volstaan. In het tegenovergestelde geval
zullen de voor de CB gerealiseerde besparingen zeer duur uitvallen voor de hulpverleningszones.
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Hij waarschuwt tot slot voor de communicatieproblemen die kunnen opduiken bij de besluitvorming
in geval van een te sterke centralisatie van de CB. Wie zal in voorkomend geval beslissen over het
uitsturen van een gespecialiseerd interventieteam?
De vertegenwoordiger van het kabinet antwoordt dat de kwestie van de verschuiving van de kosten
naar de zones al naar voor gebracht is en dat er momenteel berekeningen worden uitgevoerd om de
reële impact te bepalen. Het zal misschien nodig zijn om materieel en personeel over te dragen om
hieraan tegemoet te komen.
Hij herinnert eraan dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de snelle interventies en de
gespecialiseerde en/of langdurige interventies: een snelle interventie behoort toe aan de zone. Maar
dat wil niet zeggen dat elke zone over al het materieel moet beschikken. Dat zal afhangen van haar
risicoanalyse en de overeenkomsten die ze kan afsluiten met andere zones.
De beslissing over het aantal posten van de CB dat blijft bestaan en over hun locatie zal afhangen van
een aantal criteria.
De vertegenwoordiger van de Waalse gouverneurs geeft aan dat onder meer gevreesd wordt dat de
zones verzwakt worden door de reorganisatie van de CB.
De vertegenwoordiger van het kabinet geeft aan dat de hervorming van de brandweer er net gekomen
is om de brandweer te versterken. Als de Civiele bescherming dan nog steeds nodig is kan men zich de
vraag stellen wat het nut van deze schaalvergroting is geweest.
De vertegenwoordiger van het kabinet geeft aan dat er momenteel 3 interventietypes door de CB
worden uitgevoerd:
1) De eerstelijnsinterventies: deze zullen zeker niet langer door de CB gedaan worden;
2) De versterkingsopdrachten: deze zullen gedaan worden door de zones, op basis van onderlinge
hulp;
3) De gespecialiseerde opdrachten van lange duur: het is niet te verdedigen dat de zones moeten
investeren voor deze opdrachten. Daarom blijft de CB de tweedelijnsinterventies doen en in
principe zullen er niet veel wijzigingen zijn in dit deel van de bijlage van het KB van 10 juni
2014.
De vertegenwoordiger van de BVV is voorstander van een overdracht van de financiën van de CB naar
de zones en van het principe dat voor de eerstelijns- en versterkingsopdrachten de interzonale
samenwerking speelt. Hij meent echter dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de
gespecialiseerde opdrachten en de specifieke opdrachten: de eerste zijn voor gespecialiseerde teams
en dus voor de zones.
De vertegenwoordiger van het kabinet geeft aan dat het absolute doel is om dubbele investeringen te
vermijden (in de zones en in de ECB).
De vertegenwoordiger van de Waalse gouverneurs geeft een concreet voorbeeld: er springen
waterleidingen in La Louvière en de CB en Defensie moeten opgeroepen worden. Dit soort interventie
is niet te beheren voor een zone. Hij besluit dat er goed nagedacht moet worden in dit dossier.
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen vraagt, in akkoord met de
gouverneur van West-Vlaanderen, het volgende:
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-

De coördinatie in het kader van de noodplanning moet gebeuren door de mensen van het
terrein en niet door de CB.
Inzake de financiering moet niet enkel gekeken worden naar de situatie zoals ze vandaag is,
maar ook rekening gehouden worden met de historiek van de diensten: bepaalde diensten
doen geen of weinig beroep op de eenheden van de Civiele Bescherming.

De vertegenwoordiger van het kabinet geeft aan dat de tekst voorgesteld zal worden op de conferentie
van gouverneurs (in februari of maart) en dat de gouverneur van West-Vlaanderen dan kan reageren.
De eventuele verdeling van het materieel zal later besproken worden.
De vertegenwoordiger van de BVV geeft aan dat de hervorming van Defensie ook aan de gang is en
dat dit nuttige informatie is voor de CB.
De vertegenwoordiger van het kabinet meldt dat er in dit kader eind 2015 contact werd opgenomen
met Defensie. Omdat er synergieën mogelijk zijn, zullen er besprekingen plaatsvinden in 2016.
7. Coaching van hulpverleningszones
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen komt terug op de ingevoerde
coaching via de inspecteurs en vraagt dat er budgetten vrijgemaakt worden om een echte coaching
van de zones mogelijk te maken. Hij geeft aan dat het bezoek van de inspecteurs zich beperkt tot het
vereisen van een reeks documenten en niet de zone ondersteunt.
De vertegenwoordiger van het kabinet plaatst de dingen in hun context: de lijst van de vereiste
documenten werd opgesteld in overleg met het kabinet. Het is een monitoring instrument om de tijdig
tekortkomingen te kunnen vaststellen, te kunnen bijsturen, best practices te kunnen uitwisselen en
om tegemoet te kunnen komen aan de bezorgdheden van de vakbonden inzake beleidsplanning,
personeelsplan, arbeidsreglement en welzijn op het werk, met het oog de sociale rust op het terrein
te bewaren.
De vertegenwoordigster van de ADCV voegt eraan toe dat de lijst als doel heeft om problemen te
detecteren, om een monitoring op maat mogelijk te maken. Ze preciseert dat de inspecteurs er zijn
om naar de zones te luisteren en dat ze dagelijks vele vragen van de zones beantwoorden om de zones
toe te laten om vooruitgang te boeken bij het behalen van hun doelstellingen.
De vertegenwoordiger van de FRCSPB vraagt meer proactiviteit van de federale diensten, met name
door informatie systematischer mee te delen.
De vertegenwoordiger van de Waalse gouverneurs zegt dat de federale diensten van de gouverneurs
ook vaststellen dat er in bepaalde zones tekortkomingen zijn. Ze moeten bijvoorbeeld gespecialiseerd
administratief personeel aanwerven.
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen geeft aan dat hij aan zijn
coaches gevraagd heeft om zijn opleidingsprocedures te helpen schrijven en dat hij van hen een
weigering kreeg. Hij voegt eraan toe dat, als er beroep gedaan moet worden op externe personen, dit
duur zal worden.
Opmerking: Er is geen spoor bij de ADCV van een dergelijke aanvraag vóór de vergadering van de
Begeleidingscommissie van 20 januari 2016.
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De vertegenwoordiger van het kabinet merkt op dat de zones de ene keer vragen om de zaken zelf op
pragmatische wijze te kunnen beheren en in andere stringente maatregelen willen van de federale
overheid. Het is dus niet meteen duidelijk wat de zones nu wel en niet verwachten. In casu kregen de
zones de mogelijkheid de bevorderingsproeven zelf uit te werken. En nu vragen de zones dat de
federale diensten ze voor hen schrijven…
Er wordt herinnerd dat de ADCV akkoord is om de procedures die in bepaalde zones ontwikkeld
werden, te verspreiden.
Naar aanleiding van de kritiek van de vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten
Vlaanderen en van de vertegenwoordiger van de BVV, herhaalt de vertegenwoordiger van het kabinet
de inhoud van de opdrachten die door de minister aan de inspectiedienst toegewezen zijn:
-

te verspreiden informatie en goede praktijken verzamelen,
de vragen van de hulpverleningszones beantwoorden,
de zones begeleiden in de verschillende organisatieprocessen van de zone alvorens ze te
beginnen inspecteren.

De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen vraagt dat de minister naar
de voorzitters van de zoneraden schrijft om hen te verzoeken om beroep te doen op externe coaches
om de problemen op te lossen.
De vertegenwoordiger van het kabinet meent dat het beheren en leiden van de zone de taak is van de
zonecommandant, zoals dit trouwens in de functiebeschrijving is opgenomen. Hiervoor is een jaarlijkse
toelage voor de zonecommandanten voorzien van 674.000 EUR in de federale meerjarenbegroting.
Indien de zonecommandant deze taak niet alleen aankan en externe begeleiding nodig heeft, zal hij de
middelen hiervoor bij de zoneraad moeten vragen.
8. Dringende geneeskundige hulp: stand van zaken
De vertegenwoordiger van het kabinet meldt dat de minister mevr. De Block zal contacteren om het
dossier te laten vorderen. Hij is zich sterk bewust van het belang en de dringendheid van het dossier.
Er wordt aangegeven dat het kabinet De Block uitdrukkelijk gecontacteerd werd om aanwezig te zijn.
9. Varia
9.1. Vraag van de vertegenwoordiger van de association des pompiers volontaires francophones et
germanophones de Belgique om te preciseren dat de burgemeesters nog steeds de mogelijkheid
hebben om op te vorderen wanneer de zonecommandant hen een opdracht weigert.
De vertegenwoordigster van de ADCV meldt dat een burgemeester effectief de macht heeft om op te
vorderen krachtens de wet van 15/05/2007, maar preciseert dat deze macht afgebakend is:
-

-

door inhoudelijke voorwaarden (artikel 181 van de wet van 15/05/2007):
• opdrachten bedoeld in artikel 11 van de wet,
• afwezigheid van beschikbare openbare diensten,
• gebrek aan voldoende middelen,
door vormelijke voorwaarden voorzien door het KB van 25 april 2014 tot vaststelling van de
modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid.
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De vertegenwoordiger van de BVV vraagt of het de burgemeester of de zonevoorzitter is die opvordert.
Er wordt geantwoord dat de bevoegdheid inzake de veiligheid op het gemeentelijk grondgebied aan
de burgemeester toebehoort.
Hieruit volgt een discussie over de vervanging van de burgemeester. Er wordt geantwoord door te
verwijzen naar artikel 24 van de wet, dat zelf verwijst naar de gewestelijke wetgevingen. Dit punt wordt
in detail uitgelegd in de FAQ hulpverleningszone, op vraag nr. 2 van het punt « samenstelling van de
raad », in het deel « 2. Raad, college, secretaris en technische commissie » (rond pagina 40).
Inzake de vervanging van de voorzitter wordt herinnerd dat dit voorzien moet worden in het HR van
de raad.
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten Vlaanderen vraagt dat de punten « stand
van zaken van de hervorming van de CB » en « DGH in de hulpverleningszones » op de agenda van elke
vergadering van de commissie gezet worden.
Dit werd genoteerd.

De volgende vergadering van de commissie wordt vastgelegd op woensdag 2 maart om 10u.
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