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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 7 december 2016
-

Vertaling naar het Frans van de titel van punt 2.4. (pagina 2).

-

Verbetering op pagina 7: het woord ziekenwagen werd gebruikt in plaats van het woord
“autopomp”.

“Men moet op zoek gaan naar flexibiliteit in de programmatie, d.w.z. dat er rekening
gehouden moet worden met de volgende elementen: nacht/dag, drukke periodes (aan de
kust tijdens de vakantieperiodes), de mogelijkheid om een ziekenwagen in rood te zetten om
de uitruk van een ziekenwagen autopomp mogelijk te maken.”

2. Opvolging van de besprekingen van de commissie
2.1. Opvolging van de werkzaamheden van de werkgroep “meerkost”
De vertegenwoordiger van het kabinet licht toe. De infosessies voor de vertegenwoordigers
van de zones van 19/1 en 24/1 waren positief. Voor de beroeps was er de vraag hoe men
moet omgaan met zones waar een deel van de posten voor 2015 in dagdienst werkten en
een deel van de posten in shiften werkten. Er moet gekeken worden naar het arbeidsregime
van de meerderheid van het beroepspersoneel. Indien het echt 50/50 is, zal het zo in
rekening gebracht worden. Het rekenblad is klaar, het zal vandaag nog naar de
zonecommandanten gestuurd worden. Het moet ingevuld worden tegen 28/02.
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Wat betreft de vrijwilligers werd de vraag gesteld hoe men de verschillende premies die
vrijwilligers genoten en het feit dat deze vrijwilligers mogelijks voor het oude statuut gekozen
hebben, in rekening moet gebracht worden. Er werd besloten geen rekening te houden met
deze vergoedingen. Men zal de vergelijking maken tussen de prestatievergoeding voor en na
de hervorming, aangezien die hoger is dan vroeger. Er wordt ook gerekend alsof alle
vrijwilligers in het nieuwe statuut zitten. Het rekenblad moet ingevuld worden tegen eind
maart.
De resultaten zullen besproken worden in de BC van april of mei.
De vertegenwoordiger van het kabinet waarschuwt ervoor te vroeg conclusies te trekken. De
meerkost van het statuut is slechts 1 onderdeel van de meerkost.
Ondertussen wordt een tweede onderzoek gevoerd: het verschil in de gemeentelijke
bijdrages voor 2015 en na 2015. De resultaten zullen voorgelegd worden aan de zones voor
controle. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat sommige gemeenten besparen tav voor de
hervorming, en dat sommigen meer betalen dan voor 2015. De volledige gegevens moeten
afgewacht worden.
De vertegenwoordiger van de VVSG vraagt de methodiek van dit onderzoek. De
vertegenwoordiger van het kabinet stelt dat men de cijfers in de rekeningen van de
gemeenten gebruikt heeft, of de gemeenteraadsbeslissingen terzake. In sommige gevallen
werd contact opgenomen met de gemeenten zelf. In elk geval zal de zone de kans krijgen
deze gegevens na te kijken.

2.2. In- en uitstroom van de vrijwilligers: bevraging
Cijfers FGA
De vertegenwoordiger van het KCCE heeft cijfers verzameld inzake het aantal FGA.
In 2016 werden 2387 FGA afgeleverd, 1469 in het Nederlands, 878 in het Frans.
De 2084 deelnemers gaven volgende interesse op:
percentage

aantal

Interesse voor

18,86%

393

Enkel vrijwilliger

35,41%

738

Enkel beroeps

30.71%

640

Beroeps + vrijwilliger

15.02%

313

Geen voorkeur aangeduid

Naar aanleiding van een parlementaire vraag werden cijfers opgevraagd over het aantal
aangeworven vrijwilligers. Voor de Vlaamse zones is dat voorlopig 116 aangeworven
vrijwilligers, voor de Waalse zijn er dat voorlopig 1281. De zones hebben nog tijd om te
antwoorden tot 15/2, dus de gegevens zijn nog niet volledig.
Het lijkt erop dat er wel veel kandidaten-brandweerman zijn in verhouding tot het aantal
vacatures. In de pers verschijnen alleen negatieve berichten over het vinden van voldoende
nieuwe vrijwilligers.
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Deze gegevens zijn de gegevens op 13/2, aangevuld na de vergadering
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De vertegenwoordiger van de BVV meent toch dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te
vinden. De vertegenwoordiger van het kabinet licht toe dat de UVCW en VVSG bezig zijn om
een wetenschappelijk onderzoek uit te schrijven over de vrijwilliger.
Volgens de vertegenwoordiger van de APVF&GB is de woonplaatsverplichting een extra
drempel. Mensen die een FGA halen, zijn niet altijd op de hoogte van deze voorwaarde. Men
moet proberen het potentieel rond de posten aan te spreken.
De vertegenwoordiger van de Raad van Zonecommandanten van Vlaanderen stelt dat het
van groot belang is dat de zones kunnen contact opnemen met de geslaagde kandidaten. De
vertegenwoordiger van ADCV licht toe dat deze vraag vanuit de brandweerscholen
onderzocht werd en dat er juridische bezwaren zijn mbt de privacy. Overheden mogen niet
zomaar gegevens uitwisselen, daarvoor is een machtiging van de gewestelijke
Toezichtscommissie vereist. Indien deze machtiging gekregen wordt, zal men ook moeten
voldoen aan de vereisten inzake een informatieveiligheidsbeleid en een
informatieveiligheidsconsulent. Deze piste werd niet meer verder uitgewerkt gezien deze
obstakels.
De vertegenwoordiger van KCCE wijst erop dat de geslaagde kandidaten kunnen aanduiden
dat zij per mail op de hoogte gebracht worden van nieuwe vacatures (alert-functie).
Hij wijst er ook op dat een andere drempel kan liggen in het verhoogde aantal uren
opleiding. Deze kan echter niet meer verminderd worden, maar men is wel bezig met het
uitwerken/bespreken van andere formules van lesgeven, zoals weekendsessies en
weeksessies tijdens de zomervakanties en e-learning.

FGA in modules met vrijstelling
Op de bijeenkomst van 7 december 2016 werden de standpunten van de verschillende leden
van de vergadering besproken over het organiseren van het FGA als 3 aparte modules,
waarbij men vrijstelling krijgt na slagen van 1 of 2 modules. Het standpunt van de
brandweerscholen werd ondertussen ook gevraagd en verkregen.
De organisatie van 3 modules is praktisch moeilijk te beheren. De meeste scholen
organiseren het FGA op 1 dag, dus de winst voor de kandidaat is beperkt. KCCE stelt voor 2
modules te doen: 1 met de competentieproeven en de handvaardigheidsproeven en 1 met
de lichamelijke proeven. De modules moeten in dezelfde school gevolgd worden; dat is nu al
verplicht volgens het KB.
De vertegenwoordiger van de BVV vraagt of de competentietest niet kan afgeschaft worden
gezien het zeer hoge slaagpercentage. De vertegenwoordiger van het kabinet zegt dat de
competentieproef een bewijs is van het minimumniveau vereist voor de functie en de
bijhorende opleiding. De vertegenwoordiger van ADCV voegt toe dat als men de
competentietest weglaat, de vraag naar een diplomavoorwaarde zich weer zal stellen.

Monitoring in- en uitstroom
De vragenlijst werd op 16/1 naar de zones gestuurd. De deadline voor het invullen is 20/2.
Sommige opmerkingen van de leden werden niet weerhouden in het definitieve formulier,
m.n. de vraag naar de gegevens van de vrijwilligers (kan niet omwille van privacyredenen), de
uitbreiding van de vraag naar andere personeelscategorieën (maakt geen deel uit van deze
bevraging).
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De vertegenwoordiger van de APVF&GB vraagt hoe de vraag naar de minimale
beschikbaarheid en rentabiliteit moet begrepen worden. De vertegenwoordiger van ADCV
licht toe dat het gaat over de beschikbaarheid en ‘rentabiliteit’ op operationeel vlak.
De vertegenwoordiger van het kabinet roept de zonecommandanten op om tijdig de
vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

3. De toekomst van de civiele bescherming: stand van zaken
De vertegenwoordiger van het kabinet licht toe dat er geen nieuws is: er wordt gewacht op
een beslissing van de kern.

4. Dringende medische hulp: stand van zaken
De vertegenwoordiger van het kabinet licht toe dat er geen nieuws is: er is nog steeds geen
budget voor het uitgewerkte plan. Men wacht op de budgetbesprekingen van maart-april.

5. Varia
De vertegenwoordiger van het kabinet licht toe dat naar aanleiding van het bezoek van de
Minister in Namen volgende vragen gesteld werden. Omdat die raken aan de fundamenten
van de hervorming, zal de Minister de Begeleidingscommissie en de Zonecommandanten
raadplegen. De fiches worden zo snel mogelijk doorgestuurd. De vragen worden kort
toegelicht, zonder discussie.
-

Herbekijken van het KB van 10.11.2012 snelste adequate hulp: middelen tellen op plaats
van de interventie, niet bij vertrek uit de post

-

Verminderen van de eisen inzake opleiding

-

Arbeidstijd: 24 uur per week is te weinig voor een vrijwilliger, zeker voor een postoverste
of preventionist. Kunnen er uitzonderingen voorzien worden?

Wat betreft de eerste vraag merkt de vertegenwoordiger van het kabinet op dat BVV een
studie zou doen inzake benchmark met de omliggende landen. Deze studie moet beschikbaar
zijn in maart. Een werkgroep binnen KCCE is ook bezig met een alternatief voorstel te
bestuderen.
De vertegenwoordiger van de Waalse provincies deelt mee dat er opmerkingen opgesteld
werden tav het ontwerp van wet diverse bepalingen en dat deze toegestuurd zullen worden.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 maart om 10u.
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