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Lijst van beslissingen 

Zoneraad 4 juli 2016 

 

Openbare zitting 

 
1. Goedkeuring verslag zoneraad openbare zitting 02 mei 2016 

De zoneraad keurt het verslag van de openbare zitting van 02 mei 2016 goed. 
 
2. Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden - goedkeuring 

De zoneraad besluit een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele 
personeelsleden vanaf 1 januari 2016 en de pensioentoelage vast te stellen op 2% van het 
pensioengevend jaarloon. 
 
De zoneraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 
december 2009 (zoals aangevuld op 26 mei 2011, 13 oktober 2013 en 21 januari 2015). 
 
De zoneraad gaat ermee akkoord dat de DIBISS optreedt als opdrachtencentrale om in deze 
een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een 
verzekeringsinstelling die belast wordt met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de 
contractanten (tweede pensioenpijler).  
 
De Zoneraad keurt het voorliggende bestek opgemaakt door de DIBISS in haar hoedanigheid 
van opdrachtencentrale goed en bekrachtigt de gunning door de DIBISS aan de tijdelijke 
handelsvennootschap ‘Belfius Insurance – Ethias Lokale Contractanten’. 
 
De zoneraad zal het pensioenreglement ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden 
stellen. 
 
3. Goedkeuring cameraprotocol voor kazernes 

De zoneraad keurt het cameraprotocol voor de kazernes goed. 
 
4. Goedkeuring vormingsreglement operationeel, administratief en logistiek personeel  

De zoneraad keurt het vormingsreglement voor het operationeel, administratief en logistiek 
personeel goed. 
 
5. Uitbouw interzonale dispatch: principieel akkoord 

De zoneraad gaat principieel akkoord om een interzonale dispatching op te starten. 
 
6. Vestigen zonale retributie op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst van 
de brandweer en opdrachten van de brandpreventie: administratieve wijzigingen inzake 
BTW en bijzondere bepalingen 

De zoneraad keurt het aangepaste zonale retributiereglement met de administratieve wijziging 
inzake BTW en Bijzondere bepalingen goed. 
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7.1. Herziening rechtspositieregeling administratief personeel inzake anciënniteit 

De zoneraad keurt de herziening van de rechtspositieregeling inzake schaal-, graad-, niveau- en 
dienstanciënniteit van het administratief personeel goed. 
 
7.2. Bevorderingsprocedure sergeant voor beroeps en vrijwilligers  

De zoneraad keurt de ingediende kandidaturen en de lijst van toegelaten kandidaten voor de 
bevorderingsprocedure beroeps en vrijwilligers  van sergeant goed, evenals de nominatieve 
samenstelling van de beoordelaars en de jury. 
 
De zoneraad verklaart het aantal plaatsen per post open. 
 
De zoneraad keurt na geheime stemming unaniem de effectieve bevorderingen naar sergeant 
van de personen in kwestie goed. 
 
7.3. Stopzetting procedure aanleg wervingsreserve beroeps en vrijwilligers 

De zoneraad zet de procedure voor de aanleg van de wervingsreserve voor beroeps- en 
vrijwillige brandweermannen stop en trekt het raadsbesluit van 2 mei met betrekking tot de 
opstart van de aanleg in. 
 
7.4. Openverklaring nieuwe procedure aanleg wervingsreserve beroeps  

De zoneraad keurt de openverklaring van de nieuwe procedure voor de aanleg van de 
wervingsreserve voor beroepsbrandweermannen goed. 
 
 
7.5. Kennisgeving van de aanduiding van postoversten Brugge, Oostende en De Haan 

De zoneraad neemt kennis van de aanstelling van de postoversten in Brugge, Oostende en De 
Haan. 
 
 
8.1. Samenwerkingsovereenkomst ‘integraal, fysiek en medisch beleid bij de brandweer 

2016-2019 (PPMO) – goedkeuren 

De zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst ‘Integraal, fysiek en medisch beleid bij de 
brandweer 2016-2019’ met de Wobra vzw en de Hulpverleningszone Midwest, Fluvia, Westhoek 
en de Brandweervereniging West-Vlaanderen goed. 
 
De zoneraad keurt de toekenning van de zonale toelage van 45 000 euro voor investeringen in 
PPMO aan Wobra vzw in het kader van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst 
‘Integraal, fysiek en medisch beleid bij de brandweer 2016-2019’ goed. 
 
  
8.2. Aankoop GID-modules en GPS-toestellen: goedkeuring bestek, lijst van leveranciers 

en wijze van gunnen 

De zoneraad keurt het bestek, de lijst van leveranciers en de wijze van gunnen inzake de 
aankoop GID-modules en GPS-toestellen goed. 
 

 
8.3. Aankoop testapparatuur adembescherming: goedkeuring bestek, lijst van 
leveranciers en wijze van gunnen 

De zoneraad keurt het bestek, de lijst van leveranciers en de wijze van gunnen inzake de 
aankoop van de testapparatuur adembescherming goed. 
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8.4. Aankoop Astridradio-apparatuur en benodigdheden via federaal raamcontract: 
goedkeuring bestek, wijze van gunnen en gunning 

De zoneraad keurt de aankoop van de Astridradio-apparatuur met benodigdheden via het 
federaal raamcontract, het bestek, de wijze van gunnen en de gunning aan de firma Abion 
Communication Systems bvba (SEPURA) goed. 
 
 
9.1. Kennisgeving goedkeuring door de gouverneur begrotingswijziging nr. 1 van 2016  

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging 
nr. 1 Van 2016. 
 
 
9.2. Kennisgeving tijdelijke verlenging contract secretaris WVI in overgangsperiode  
  (juli – augustus – september 2016) 

De zoneraad neemt kennis van de tijdelijke verlenging van het contract van de secretaris met 
WVI onder dezelfde voorwaarden met drie maanden nl. van juli tot en met september 2016. 
 
 
9.3. Aangepaste kalender zonecolleges en zoneraden 

De zoneraad neemt kennis van de aangepaste kalender van de zonecolleges en zoneraden. 
 

Gesloten zitting 

 
De zoneraad keurt het verslag van de gesloten zitting van 02 mei 2016 goed. 
 
De zoneraad keurt de pensioenaanvraag van de brandweerman in kwestie goed. 
 
De zoneraad keurt de vrijwillige ontslagen van de brandweermannen in kwestie goed. 
 
De zoneraad keurt de vrijwillige eervolle ontslagen van de vrijwillige brandweermannen in 
kwestie goed. 
 


