Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Juridische Directie

Verslag

26 juni 2019

Begeleidingscommissie Vergadering van 26 juni 2019

Aanwezige leden:
- Ivan Van Den Bergh, Kabinet DE CREM
- Vran SRAN, AD Civiele Veiligheid
- Willy VANDERSTRAETEN, KCCE
- Halit ALIMANI, Kabinet Wilmes
- Henri JAMAR, FOD BOSA
- Geert Geenens, federale dienst van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen
- Thierry LEBACQ, federale dienst van de Gouverneur van Henegouwen
- Isabelle DUGAILLIEZ, Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
- Kris VERSAEN, VVSG/ Netwerk Brandweer
- David D'HAINAUT, Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique
(FRCSPB)
- Geert OLLIVIER, Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
- Jean-François DEVILLE, Association des pompiers volontaires francophones et
germanophones de Belgique (APVFGB)
- Pascale VERHAEGHE, Vlaams gewest
1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 april 2019

De vertegenwoordiger van de Vlaamse gouverneurs wijst erop dat de weigering inzake signalisatie betrekking heeft
op alle zones van de provincie Oost-Vlaanderen en niet alleen op de zone Centrum.
De vertegenwoordiger van de VVSG en het Netwerk Brandweer vraagt dat zijn tussenkomst betreffende de
signalisatie wordt aangevuld als volgt: «Het Netwerk Brandweer heeft zijn gezamenlijk standpunt reeds
overgemaakt aan alle bevoegde en betrokken instanties. De brandweer stelt vast dat het inzetten van signalisatie
voor andere dan haar eigen diensten niet meer behoort tot de wettelijke taken omschreven in art 11 van de Wet
Civiele Veiligheid. Elke werkgevers dient immers zelf in te staan voor de veiligheid van zijn werknemers (Codex
welzijn op het werk). M.a.w., de brandweer dient niet langer signalisatie in te zetten voor andere dan haar eigen
diensten. Indien er wel bijstand wordt verleend aan andere dan haar eigen diensten dan is de brandweerzone bij
wet verplicht om deze interventie/bijstand te factureren, dit conform art 178 van de Wet Civiele Veiligheid."
Het verslag zal op deze punten aangepast worden. Er zijn geen andere opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Opvolging van de besprekingen van de commissie:
2.1. WG Opleiding

Binnen de Begeleidingscommissie voor de Civiele Veiligheid werd midden 2018 een werkgroep Opleiding opgericht
om een snelle oplossing te zoeken voor een aantal acute situaties in de organisatie van de opleidingen van het
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operationeel personeel van de hulpverleningszones. Deze «quickwins» werden opgenomen in een koninklijk besluit
dat door de Koning werd ondertekend op 13 april 2019 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 mei
2019.
Deze WG was tevens belast met het voeren van een grondigere denkoefening over een eventuele hervorming van
de opleiding. De gouverneur van de provincie Namen heeft opgemerkt dat het eerder gaat om een opdracht voor
de Hoge Raad voor de Opleiding, waarin vertegenwoordigers van de opleidingscentra zetelen. Aangezien de WG
van de begeleidingscommissie haar eerste opdracht heeft afgesloten, wordt voorgesteld om een nieuwe WG
opleiding op te richten binnen de Hoge Raad voor de Opleiding. Deze WG moet wijzigingen op korte termijn
voorstellen en een visie van de hervorming van de opleiding ontwikkelen.
Op de vraag van de vertegenwoordiger van de Vlaamse gouverneurs of andere wijzigingen dan de reeds
uitgevoerde quick wins worden verwacht, wordt geantwoord dat kleine wijzigingen noodzakelijk zijn om met name
het aantal uren van bepaalde opleidingen aan te passen.
Op de vraag van de vertegenwoordiger van de Waalse gouverneurs of de Hoge Raad voor de Opleiding op de
hoogte is van de werkzaamheden van de huidige WG, wordt geantwoord dat dit het geval is. De leden van de Hoge
Raad kunnen derhalve de provinciale raden voor opleiding hiervan op de hoogte stellen.
2.2. WG signalisatie
De vertegenwoordigster van de ADCV wijst erop dat de signalisatieopdracht van andere hulpverleningsdiensten
dan hun eigen diensten in 2014 werd toevertrouwd aan de brandweer. Deze nieuwe opdracht zorgde voor veel
protest bij de brandweerlieden.
Ingevolge een nieuwe wijziging van de reglementering staan de brandweerdiensten niet langer verplicht in voor
deze opdracht vanaf 1 januari 2019. Zij moeten evenwel nog steeds hun eigen voertuigen signaleren.
De conferentie van gouverneurs maakte zich zorgen om deze nieuwe situatie, vooral in verband met de veiligheid
van de interventies van de private ziekenwagens.
Binnen de begeleidingscommissie werd er derhalve een werkgroep opgericht waarin alle betrokken partners
zetelen. De 1ste vergadering van deze WG heeft plaatsgevonden op 20 juni 2019. Op deze vergadering werd er
een rondvraag gedaan om het standpunt van alle partners te kennen. Hieruit is gebleken dat bepaalde pistes
overwogen zouden kunnen worden.
De ADCV werd belast met het ontmoeten van bepaalde partners tijdens bilaterale vergaderingen om dieper in te
gaan op bepaalde elementen en deze pistes voor te stellen tijdens de volgende vergadering. Deze vergadering
werd vastgelegd op 18 september.
2.3. Lijst van de opdrachten van de RVA
Naar aanleiding van de vraag van de vertegenwoordiger van de FRCSPB om aan de RVA te vragen om de lijst van
de

opdrachten die het

de

werklozen

die

vrijwillig brandweerman

zijn, mogelijk

maken

om

hun

werkloosheidsuitkeringen te cumuleren met hun vergoeding als vrijwillig brandweerman, te doen overeenstemmen
met de huidige opdrachten van de brandweer, wenst de vertegenwoordigster van de ADCV de problemen die de
zones ervaren, precies te kennen.
De vertegenwoordiger van de APVFGB wijst erop dat de RVA in een zeer korte tijdspanne veel controle heeft
uitgevoerd in de zone Val de Sambre, vooral voor de ambulanceopdrachten. De vragen van de RVA hadden
betrekking op de types van de uitgevoerde opdrachten terwijl dit wordt gedekt door het medisch geheim.
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De vertegenwoordiger van de Vlaamse gouverneurs is dezelfde mening toegedaan: er is veel controle geweest in
de zones van de provincie Oost-Vlaanderen, met name ingevolge een aanwervingscampagne die aangaf dat de
vrijwillige brandweerlieden deeltijdse brandweerlieden waren.
Om de werkloosheidsuitkeringen te mogen cumuleren met de vergoeding van de vrijwillige brandweerman, moet
de activiteit levensgevaar inhouden. De vertegenwoordiger van de APVFGB vraagt zich af of het levensgevaar voor
de intervenant ook niet in aanmerking genomen moet worden. De vertegenwoordiger van de Waalse gouverneurs
antwoordt dat het levensgevaar betrekking heeft op de te redden personen en niet op de intervenanten, want het
is voor werklozen verboden om op de werf te werken terwijl er vaak levensgevaar is in dit soort activiteiten.
De vertegenwoordigster van de UVCW vraagt zich af of het niet verstandiger zou zijn om een lijst van activiteiten
te hebben, waarvoor het cumuleren van de werkloosheidsuitkeringen en de vergoeding van de vrijwillige
brandweerman is uitgesloten in plaats van een lijst van activiteiten waarvoor het cumuleren is toegestaan.
De vertegenwoordiger van de VVB legt uit dat de lijst van de opdrachten in een nabij verleden werd aangevuld en
dat deze nu de opleidingen en de dringende medische hulpverlening bevat. Hij wijst erop dat brandweerlieden
onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere voltijds brugpensioen) problemen met de RVA
ondervinden wanneer ze cursussen geven of onderhouds- en administratieve taken uitvoeren. Ze verliezen een
dag uitkering van de RVA wanneer ze twee uren aan een vergadering deelnemen bij voorbeeld. De betaling van
de prestatievergoeding door de brandweer vangt dit verlies niet op.
De voorzitter stelt voor om een brief te sturen naar de minister van Werk om hem te bevestigen dat de vrijwillige
brandweerlieden geen deeltijdse werknemers zijn en hem te vragen om de lijst van opdrachten waarvoor het cumul
mogelijk is, aan te passen. Voor dit laatste punt wordt verwacht dat de leden van de begeleidingscommissie hun
opmerkingen vóór de volgende vergadering doormailen.
3.

Varia

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 september om 10u.
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