
 
   Melsele, 4 december 2017 

HOOG OVERLEGCOMITE VOOR HET PERSONEEL VAN DE  
HULPVERLENINGSZONE WAASLAND  

van 30 november 2017  

NOTULEN (ontwerp) 
 

AGENDA:  

Namens de overheid: 

1. Goedkeuren verslagen 31/08/2017, 19/09/2017 en 28/09/2017 
2. Vastleggen data vergaderingen 2018 
3. Stand van zaken  

Namens de syndicale organisaties: 

ACV-OD: 
1. Opvolging wijzigingen ambulancedienst 
2. Wijziging maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering  

ACOD: 
3. Maaltijdcheques verhogen naar 8 euro 
4. Bevorderingen tot korporaal en sergeant post Sint-Niklaas 
5. Sportvoorzieningen en keuken post Temse 
6. Versterking of extra middelen bij oproep 
7. Werking GPS in eerstelijnsvoertuigen  
8. Overuren na nachtshiften post Melsele 
9. Kenbaar maken toekomstvisie zone aan officieren en administratie (+ andere operationele 

medewerkers) 
10. Stand van zaken 24/24u permanentie post Sint-Niklaas 

Varia 

BEKNOPT VERSLAG EN MET REDENEN OMKLEDE ADVIEZEN 

Namens het bestuur:  

1. Goedkeuren verslagen 31/08/2017, 19/09/2017 en 28/09/2017 

De verslagen van 31/08/2017, 19/09/2017 en 28/09/2017 zijn goedgekeurd.  

2. Vastleggen data vergaderingen 2018 

Het overzicht van de mogelijke data voor de vergaderingen in 2018 zal worden doorgestuurd.  

3. Stand van zaken: 
- Procedure directeur bedrijfsvoering is afgerond en de eerst geslaagde kandidaat wordt aangesteld in 

zitting van 1 december 2017, concrete communicatie volgt later. 
- Aanwervingsprocedure vrijwillig ambulancier (niet-brandweerman): er zijn vijf kandidaten geslaagd, 

zij worden aangesteld in zitting van 7 december 2017.  
- Aanwervingsprocedure vrijwillig brandweerman/ brandweerman- ambulancier: 

Er werden 55 functies voor vrijwillig brandweerman vacant verklaard en 11 functies voor vrijwillig 
brandweerman-ambulancier. Uiterste inschrijvingsdatum is 13 december 2017.  

- Procedure professionalisering vanuit een andere zone voor de functie van beroepsambulanciers zijn 
er vijf kandidaten geslaagd, de eerste vier kandidaten zullen worden aangesteld in het college van 7 
december 2017.  

- Procedure voor de invulling van de functie van baliemedewerker via externe mobiliteit: lopende. 
Uiterste sollicitatiedatum is 30 november 2017 en de kandidatenlijst wordt vastgesteld in het college 
van 7 december 2017.  

- Procedure van statutarisering voor 8 functies binnen het administratief en technisch kader: afgerond. 



- Uniformiseren van de verworven rechten: verhoging maaltijdcheques tot 7 euro en toekenning van 
de uitgebreide polis hospitalisatieverzekering.  
 

Namens de syndicale organisaties:  

1. Opvolging wijziging ambulancedienst 

De werkregeling DGH is op 1 november 2017 ingegaan. Er stellen zich echter een aantal praktische vragen 
o.a. parkeermogelijkheden in AZ Nikolaas, eetvoorzieningen,… Voor dergelijke vragen kunnen de 
medewerkers in kwestie steeds terecht bij de coördinator DGH, luitenant Gerd Van Cleemput.  

2. Wijziging maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering  
Het college heeft beslist over te gaan tot de uniformisering van bepaalde verworven rechten. Concreet 
wordt de totale zichtwaarde van een maaltijdcheque bepaald op 7 euro en wordt de mogelijkheid 
geboden tot aansluiting op de uitgebreide polis hospitalisatieverzekering.  

3. Wijziging maaltijdcheques verhogen naar 8 euro 

Zie punt 2. 

4. Bevorderingen tot korporaal en sergeant in post Sint-Niklaas 

Er wordt gevraagd wanneer de bevorderingen voor de functies van korporaal en sergeant in de post Sint-
Niklaas voorzien zijn.  

De bevorderingsprocedures zullen zonaal uitgeschreven worden, rekening houdend met het 
personeelsplan.  

5. Versterking of extra middelen bij oproep 

Volgens de syndicale vakorganisaties worden de extra middelen voor een interventie niet volgens de 
correcte procedure opgeroepen. De vraag tot bijkomende versterking gebeurt niet altijd via de 
meldkamer. 

De zonecommandant geeft aan dat hij hiervan niet op de hoogte is en stelt voor hiervan onmiddellijk 
melding te maken wanneer dit zich opnieuw voordoet.   

6. GPS 

De GPS in de voertuigen werkt nog steeds niet naar behoren. Vaak maken de medewerkers gebruik van 
hun eigen GPS-toestel om problemen te vermijden. Er wordt gevraagd dit punt dringend op te lossen.  

 
7. Overuren 

De syndicale vakorganisaties geven aan dat de regelgeving inzake de arbeidstijd niet altijd gerespecteerd 
wordt. Er zijn zowel beroepspersoneelsleden als vrijwilligers die na hun hoofdshift nog ingezet worden 
voor andere prestaties. De vakbonden willen hier het belang van de veiligheid van de werknemers 
benadrukken.  
 

Dit geldt eveneens voor personeelsleden die 4/5-de prestaties leveren in het kader van o.a. 
ouderschapsverlof en aanvullende prestaties leveren.  

Het bestuur geeft aan dat louter levensbedreigende interventies mogelijk zijn en deze personeelsleden 
geen geplande activiteiten mogen uitvoeren (zie limitatieve lijst RVA). In het kader van opt-out heeft de 
RVA recent gesteld dat alle extra uren die iemand in een stelsel van deeltijdse loopbaanonderbreking 
presteert, gerecupereerd moeten worden.   
 

8. Kenbaar maken toekomstvisie zone 
De syndicale vakorganisaties vragen om het meerjarenbeleidsplan van Hulpverleningszone Waasland toe 
te lichten aan alle werknemers van de organisatie.  

De voorzitter licht toe dat dit beleidsplan nog steeds in de ontwerpfase situeert: koppeling aan de 
budgetten, voorleggen aan het zonecollege,…  

9. Stand van zaken 24u permanentie Sint-Niklaas 
In zitting van 1 december 2017 zal de princiepsnota rond de werkregeling van de post Sint-Niklaas in het 
kader van een permanentieregeling (24u/24u) opnieuw voorgelegd worden aan het zonecollege. De 
verdere uitrol zal geagendeerd worden op het hoogoverlegcomité.  



Varia:  

- Er bestaat enige ongelijkheid rond het voorzien van een broodjeslunch bij maaltijd overschrijdende 
oefeningen/opleidingen. Ook tussen de diverse brandweerscholen is er een verschil merkbaar (Vesta 
levert soep en brood, Paulo is op eigen kosten). 

- In het kader van een efficiëntere werking wordt gevraagd of er ook voor de onderofficieren 
naamkaartjes voorzien kunnen worden (vaak te lang wachten op informatie om een 
interventieverslag te kunnen afronden). Het rechtstreeks contact met de onderofficier kan hiermee 
gefaciliteerd worden. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 19 december 2017 om 9u00. in de post Melsele.  

 
 
Namens het Hoog Overlegcomité: 
 
 
Jannike Baekeland   Marc Van de Vijver 
Secretaris  Voorzitter 


