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Bijzonder Onderhandelingscomité 

donderdag 22 maart 2018 

14.00u 

stadhuis Roeselare, schepenzaal, 1ste verdieping 

Verslag 
 

Zoneraad Midwest 
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Kris Declercq voorzitter - burgemeester Roeselare X   
Ria Beeusaert-Pattyn burgemeester Lichtervelde  X  
Ivan Delaere burgemeester Pittem X   
A.C.V. – Openbare Diensten     
Carl Cordier  X   
Danny Depreiter   X  
Koen Declercq  X   
Filip Debackere  X   
Joris Vanraes  X   
ACOD – LRB     
Bart Vandevenne  X   
Christophe Develder   X  
Christophe Coppejans   X  
VSOA     
Eric Labourdette   X  
Technici – Zone Midwest     
Christian Gryspeert zonecommandant X   
Dr. Stephan Keirsbilck arbeidsgeneesheer IDEWE  X  
Rob Nachtergaele preventieadviseur X   
Dries Cauwelier preventieadviseur X   
Lieven Rijckaert secretaris X   

1. Verwelkoming burgemeester Ivan Delaere 

- De voorzitter verwelkomt burgemeester Ivan Delaere als werkgever-vertegenwoordiger 
ter vervanging van burgemeester Dirk Verwilst. 

2. Goedkeuring dagorde 

- De dagorde wordt goedgekeurd. 

3. Goedkeuring verslag vergadering BOC van 16 november 2017 

- Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
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4. Statistiek arbeidsongevallen 

- Een statistiek van de arbeidsongevallen die sinds de laatste vergadering van 16 
november 2017 gebeurden werd opgesteld. Zie bijlage 1. 

- De volgende ongevallen deden zich in deze periode voor: 2 woon-werk fietsongevallen 
en 4 arbeidsongevallen waaronder een ongeval naar aanleiding van resp. een agressie, 
een brandinterventie, een sportongeval en een ongeval bij het tillen van een patiënt. 

- Er waren geen arbeidsongevallen met werkverlet. 
- Op de vraag of de politie werd gecontacteerd bij het geval van agressie wordt positief 

geantwoord. 
- Omtrent de preventieve maatregelen bij het heffen en tillen werd het interzonaal 

provinciaal initiatief dat wordt uitgewerkt in samenwerking met Ethias (en STIP als 
partner van Ethias voor ergonomische opleidingen) aangehaald. Hierbij zullen in de loop 
van de maand mei 2018 twaalf train-the-trainers in West-Vlaanderen worden opgeleid. 
De inhoud van de opleiding zal brandweer en ziekenwagenvervoer gerelateerd zijn. Ter 
voorbereiding wordt door STIP contact opgenomen met de provinciaal 
opleidingscentrum WOBRA. 

5. Vacant verklaringen / lopende procedures 

- In de zoneraad van december 2017 werden aangesteld: 
• de stafmedewerker loopbaan; 
• de adjudanten; 
• de stagiair-brandweermannen. 

- Vacature bijzondere rekenplichtige: 
• er bood zich één kandidaat aan; 
• het selectiegesprek ging door op donderdag 8 maart 2017. 

- Sergeant-vrijwilligerskader 
• de intentie bestaat om dit jaar de functie van sergeant-vrijwilliger open te 

verklaren; 
• sinds de reparatie KB’s dient men echter vooraf nog te slagen in een 

bevorderingsexamen dat minimaal de competentietest voor het middenkader 
omvat en dat door de opleidingscentra voor civiele veiligheid moet worden 
afgenomen. 

- Verlenging wervingsreserve sergeant-beroepskader 
• Nog één persoon is opgenomen in deze reserve die terug verlengd wordt met 2 

jaar. 
• De vraag wordt gesteld of deze persoon niet sneller dan nu is voorzien kan worden 

benoemd om bij afwezigheid van een bevelvoerder, bv in geval van ziekte, in te 
springen. Afgesproken wordt om dit te bespreken in het MAT waarna een 
standpunt zal worden ingenomen. 

6. Kledijreglement 

- Wijziging aantal voorziene stukken voor beroepsbrandweermannen 
• De vraag werd eerder gesteld naar een wijziging van het aantal jaarlijks voorziene 

stukken beroepskledij. 
• Er werd afgesproken om de volgende wijzigingen door te voeren: 

� dienstbroeken: van 3 per 2 jaar naar 2 per jaar; 
� polo’s:  van 5 naar 7 per jaar; 

(met naar keuze lange of korte mouwen); 
� wintertruien: van 3 naar 2 per jaar; 
� naadloze sokken: van 6 naar 8 paar per jaar; 

• Het kledijreglement zal in die zin worden aangepast. 
• Aanvullend wordt de vraag gesteld of bijkomend T-shirts kunnen worden voorzien 

bv om te sporten. Deze vraag wordt meegenomen ter bespreking op het MAT. 
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- Startpakket 
• Er zal een aanpassing zijn van het aantal polo's en broeken: 10 polo’s en 4 broeken 

zullen in het startpakket worden opgenomen. 
• Het kledijreglement zal ook in die zin worden aangepast. 

- Voor de vrijwilligers wijzigt er niets. 

7. Verlofregeling 

- Ziektedagen / vraag naar een jaarlijks overzicht 
• Het overzicht werd ondertussen verdeeld onder de beroepsbrandweermannen. 

8. Personeelsformatie 

- Bezetting post Roeselare tijdens de nacht 
• Refererend naar artikel 6 van het KB van 10 november 2012 wordt de vraag 

gesteld om de bezetting van 6 manschappen tijdens de nacht te waarborgen, ook 
als er een ziekenwageninterventie plaats vindt. 

• Er wordt afgesproken dat gezien de brandweerinspectie heel binnenkort een 
bezoek plant aan de hulpverleningszone, het verslag van deze inspectie af te 
wachten. Het inspectieverslag kan dan als richtinggevend document worden 
gebruikt om verdere beslissingen te nemen. 

- Aanwervingen beroepspersoneel 
• Bij de opstart van de zone was het personeel bereid om 41 uur per week te 

werken om de zone de nodige ruimte te voorzien om bijkomende aanwervingen te 
doen. De vraag wordt gesteld naar de huidige personeelsformatie en naar de 
toekomstvisie omtrent de afbouw naar een 38-uren week. 

• De zonecommandant haalt aan dat sinds 1 januari 2015 er netto 4 meer personen 
zijn opgenomen in het beroepskader (1 bijkomende beroepsofficier, 2 bijkomende 
adjudanten en 1 bijkomende logistieke medewerker). 

• De huidige voorziene arbeidstijdregeling van 41 uur eindigt ten laatste eind 2025. 
Tegen die tijd zal het 38 uren systeem worden uitgerold, zal de behoefte aan 
bijkomende bestaffing worden geëvalueerd en zal zo nodig het 
personeelsbehoeftenplan worden aangepast. Er wordt afgesproken dat in de loop 
van 2019 gestart wordt met de eerste denkoefeningen hieromtrent. 

9. Geldelijk statuut 

- Fietsvergoeding 
• De vraag om de fietsvergoeding te verhogen wordt positief beantwoord: de 

zoneraad keurde in zijn laatste zitting de verhoging van € 0,15 naar € 0,23 per km 
met ingang vanaf 01.04.2018 goed. 

10. Verzekeringen 

- Verplaatsing naar WOBRA met eigen wagen 
• Op de vraag of het personeel dat gebruik maakt van zijn eigen wagen om een 

dienstverplaatsing naar WOBRA te maken ook verzekerd is voor materiële schade 
aan de wagen wordt bevestigend geantwoord: niet alleen is er een 
arbeidsongevallenverzekering ook de schade aan het eigen voertuig is verzekerd. 
Deze laatste verzekering is weliswaar beperkt tot de restwaarde van het voertuig. 
Ook wordt opgemerkt dat de meeste verplaatsingen nog met een dienstvoertuig 
gebeuren. 
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11. Maatregelen organisatie van het werk 

- Fietsenstalling post Roeselare 
• De fietsenstalling in post Roeselare kan niet langer worden afgesloten waardoor er 

kans is dat fietsen worden gestolen zoals in het verleden nog is gebeurd. Er zou 
reeds een offerte voor herstelling zijn. Dit punt is verder op te volgen door de 
adjudanten van de post Roeselare samen met de stadsdiensten. 

• Er zullen ook enkele oplaadpunten voor elektrische fietsen worden voorzien. 
- Elektrische fietsen: samenaankoop 

• De hulpverleningszone zal geen samenaankoop organiseren omdat samenaankopen 
georganiseerd door andere besturen steeds een eerder beperkt succes kennen. 
Daarom wordt aan geïnteresseerde brandweermannen voorgesteld om aan te 
sluiten bij een initiatief van een ander openbaar bestuur. 

• Aan de stad Roeselare zal via de zonecommandant de vraag worden gesteld of een 
dergelijke samenaankoop in de nabije toekomst wordt georganiseerd. 

- Elektrische dienstfiets 
• De vraag tot aankoop van 2 dienstfietsen wordt positief geantwoord. 
• De vraag om voor de brandweermannen van wacht ook een dienstfiets te voorzien 

om zich van thuis naar de kazerne te verplaatsen is niet haalbaar gezien dit in alle 
17 posten zou moeten worden voorzien wat op dit ogenblik financieel niet 
haalbaar is. 

- Bevraging omtrent beschikbaarheid van vrijwillige brandweermannen voor een ‘andere 
post’ vanop de arbeidsplaats 
• Een eerdere inschatting liet zien dat ± 20 brandweermannen hiervoor 

geïnteresseerd zijn. 
• De bevraging zal nu opnieuw gebeuren door middel van een Google Formulier en 

met duidelijker omschreven vragen om een exacter beeld te bekomen (wie wil, 
wie kan, …). Afhankelijk van de respons en het resultaat zal worden beslist om al 
dan niet hier verder in te investeren. De bevraging wordt voorzien in de loop van 
maand april/mei om dan ev. uit te rollen in 2019. 

• Het zich beschikbaar stellen in een andere post houdt echter ook een bijkomend 
engagement in onder andere wat betreft de integratie in de post en het volgen in 
deze post van voldoende permanente vorming. 

12. Welzijn 

• Loopband post Roeselare 
� De loopband zal worden vervangen. Een bestelling zal worden geplaatst. 
� Voor verdere uitbreiding van fitnesstoestellen (die in alle 17 de posten dan 

zouden moeten worden voorzien) is er op dit ogenblik geen budget. 
Voorgesteld wordt dat dit ev. via de vriendenkringen (of een serviceclub) 
wordt aangekocht die dit als een verantwoording van de jaarlijkse verkopen 
of rondgangen aan de bevolking kunnen voorstellen. 

13. Varia 

- Opname loodbaanonderbreking:  
• In aanvulling op een in de vorige vergadering besproken punt wordt de vraag 

gesteld om in de toekomst de inschakeling van vrijwilligers ter vervanging van 
beroepsbrandweermannen ruimer te zien dan enkel in de zomervakantie. Bv ook 
voor thematische verloven en dus voor structurele afwezigheden. Op die manier 
kan meer verlof worden toegekend op de dagen die men wenst verlof te nemen.  

• Er wordt afgesproken deze vraag mee te nemen bij  de verdere uitwerking van de 
38-uren week. 
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- Diplomatoeslagen 
• Op de vraag of er al duidelijkheid is rond de diplomatoeslagen wordt opgemerkt 

dat de minister van Binnenlandse Zaken de lijst van brevetten, … die in 
aanmerking komen nog moet publiceren. 

14. Volgende vergadering BOC 

- De volgende vergadering wordt gepland op donderdag 7 juni 2018 om 14.00u. 
- De daaropvolgende vergaderingen zijn nu ingepland op donderdag 4 oktober en 

donderdag 6 december 2018. 
 
 

   
Kris Declercq Maj ir Christian Gryspeert Maj Lieven Rijckaert 

voorzitter zonecommandant secretaris 
 
 
1 april 2018 
 
Bijlagen: 1 


