
 
 
 

Agenda bijzonder onderhandelingscomité  

Dinsdag 7 maart 2017 

 

Locatie: Stadhuis Roeselare, gemeenteraadzaal, Botermarkt 2, 8800 Roeselare 

Start: 9.00 u 

 

1. Comité voor preventie en bescherming 

1.1. Maandverslagen november – december 2016 en januari 2017 

Documenten in bijlage 

1.2. Jaarverslag 2016 

Document in bijlage 

1.3. Procedure vervoer ademlucht en vervoersdocument 

Documenten in bijlage 

2. Vragen ACV Openbare Diensten 

2.1. Arbeidsregeling 

a. In het arbeidsreglement staat bij artikel 15: 

De werknemer kan maximum 48 uur min de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd per week presteren 

op basis van een individueel akkoord om interventies of wachtdiensten in de kazerne te verzekeren. 

En een beetje verder staat dan: 

Dit akkoord wordt vastgesteld volgens de regels van de wet van 19 april 2014. Wij stellen echter vast 

dat de uren opt out door de zoneleiding ook worden gebruikt voor lessen en workshops na de 

diensturen. Dit is geenszins de bedoeling geweest van de opt out. Daarenboven zorgt dit voor een 

ongelijkheid met de beroeps die niet voor de opt out hebben gekozen. Voor hen worden deze uren 

als ‘meeruren’ geregistreerd die later moeten gecompenseerd worden. 

Wij menen dat iedereen op dezelfde wijze moet behandeld worden. Dit betekent dat opt out enkel 

kan gebruikt worden voor wacht en interventies. Meeruren moeten kunnen gecompenseerd worden. 

Dit betekent echter dat de zoneleiding eindelijk ook eens werk zal moeten maken van een 

aanpassing van het personeelsplan. De huidige bezetting van de beroeps is immers ruim 

onvoldoende 
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b. Reeds vroeger hebben wij gevraagd om zoveel als mogelijk lessen/workshops tijdens de 

diensturen te geven door instructeurs van binnen het korps 

c. Vroeger reeds werd aangekondigd dat er software zou aangekocht worden waardoor de opt out-

uren én de uren van de vrijwilligers kunnen worden bijgehouden. Hierdoor zou het ook mogelijk zijn 

om beroeps en vrijwilligers automatisch onbeschikbaar te plaatsen indien het maximum aantal uren 

werd bereikt. 

2.2. PPMO 

Wat voorziet de zoneleiding betreffende de infrastructuur en de begeleiding bij de aankomende 

PPMO-test 

2.3. Interventiekledij 

 stand van zaken betreffende aankoop nieuwe kledij. Veel interventiekledij staat momenteel met een 

code ‘rood’ en mag in feite niet meer gebruikt worden. 

2.4. Specialisaties 

a. RED-team: reeds 2 jaar niet meer geoefend – mogelijkheid bestaat om kosteloos met de 

brandweer van Gent te oefenen tijdens de diensturen. 

b. Gaspakken: hoeveel uren kan er geoefend worden en wat is de inhoud van de zonale oefeningen 

c. Tot op heden waren er duikers in Izegem en Roeselare. Waarom werd er geïnvesteerd voor duikers 

in de posten Tielt, Meulebeke en Aarsele? 

d. Kan de zone – in afwachting van een eventuele federale regeling – niet zelf overgaan tot de 

betaling van een ‘diplomatoeslag’ voor een aantal specialisaties. 

3. Volgend BOC  

- Dinsdag 9 mei – 9.00 u 

- Donderdag 14 september – 14.00 u 

- Donderdag 16 november – 14.00 u 

 

 


