
 

 

Besluit zoneraad 
Zitting 07 november 2016              Agendapunt 5.1.a 

 

Aanwezig Voorzitter: 

Luc Vanparys (Burgemeester Oostkamp)  
 
Leden:  

Karl Bonny (Burgemeester Ichtegem), Ignace Dereeper (Burgemeester Oudenburg), Alain 
De Vlieghe (Burgemeester Zuienkerke), Johan De Rycke (Burgemeester Beernem), Bart 
Halewyck (Burgemeester Gistel), Renaat Landuyt (Burgemeester Brugge), Piet De Groote 
(Schepen Knokke-Heist), Daniël Vanhessche (Burgemeester Jabbeke), Annick 
Vermeulen (Burgemeester Zedelgem) 
 
Zonecommandant: Filiep Dekiere 

 
Secretaris:  

Katrien Verbouw 
  

Verontschuldigd Kristof Audenaert  (Wnd. Burgemeester Torhout), Janna Opstaele (Burgemeester 
Middelkerke), Jean Vandecasteele (Schepen Oostende), Steve Vandenberghe 
(Burgemeester Bredene), Joachim Coens (Burgemeester Damme), Peter Breemersch 
(Burgemeester De Haan),  Patrick De Klerck (Burgemeester Blankenberge), 

 

Agendapunt 5.1.a Opstart procedure luitenant voor beroepspersoneel – 

openverklaring en bevordering in eigen zone  

De zoneraad in open zitting, 
 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;  
 
Gelet op het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszone; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de 
openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten; 
 
Overwegende dat in de zoneraad van december 2015 het personeelsplan werd goedgekeurd en de 
graad van luitenant niet volledig is ingevuld in het kader.  
 
Overwegende dat het dringend nodig is om de graad van luitenant in te vullen om de operationele 
werking van de brandweer te verzekeren;  
 
Overwegende dat conform artikel 3 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van 
het operationeel personeel van de hulpverleningszone de raad beslist over de wijze van invulling. 
 
Overwegende dat tegelijk met de bevorderingsprocedure voor luitenant een procedure van mobiliteit via 
bevordering en professionalisering wordt opgestart, maar dat de kandidaten uit de bevorderingsreserve van de 
bevorderingsprocedure voorrang krijgen bij aanstelling op proef in de betrekking van luitenant op de geslaagde 
kandidaten via de procedure van mobiliteit door bevordering en door professionalisering. 
 



 
  
 

 

Overwegende dat conform artikel 55 tot en met 57 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het 
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone de kandidaten via 
bevordering dienen te voldoen aan volgende voorwaarden 

a) Benoemd zijn in de graad van sergeant of adjudant 
b) Belg zijn 
c) De vermelding “voldoende” gekregen hebben bij de laatste evaluatie 
d) Titularis zijn van het brevet OFF1 of in het bezit zijn van attesten die hieraan gelijkgesteld zijn 
e) Geslaagd zijn voor de bevorderingsproef 

 
Overwegende dat voorgesteld wordt om een bevorderingsprocedure met aanleg van een 
bevorderingsreserve op te starten en dat, conform artikel 57 van het KB van 19/04/2014, de 
organisatie van de bevorderingsproeven dient te gebeuren door een opleidingscentrum voor civiele 
veiligheid;  
 
Overwegende dat er met Wobra overleg gepleegd werd over de organisatie van de bevorderingsproef 
van luitenant.  
 
Overwegende dat de zoneraad de personen aanduidt die de examenjury uitmaken, dit conform artikel 
57 § 1 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszone en dat de jury moet samengesteld worden voor minstens de 
helft uit officieren die tot de zone of zones van de kandidaten behoren en waarbij de officieren 
minstens dezelfde graad hebben als die van de vacant verklaarde betrekking en dat wordt voorgesteld 
om de jury voor de verschillende onderdelen samen te stellen uit: 
 
- 2 officieren van Zone 1 
- 1 officier van een andere zone 
- 1 HR-verantwoordelijke personeelsbeleid/bedrijfspsycholoog van zone 1 
 
Overwegende dat de nominatieve samenstelling van de jury wordt voorgelegd aan de zoneraad van 5 
december 2016. 
 
Overwegende dat de bevorderingsproef wordt uitgevoerd binnen de organisatie van WOBRA en 
bestaat uit een eerste eliminerend onderdeel waarbij men onder meer een praktische case dient af te 
werken die relevant is voor de functie-inhoud,  
Overwegende dat kandidaten een eliminerend mondeling gesprek met voorbereidend rollenspel 
dienen af te werken en de inhoud, motivatie en competenties in het informatiebericht in bijlage ter 
kennis worden weergegeven. 
 
Overwegende dat de examenjury een lijst opmaakt van de geslaagde kandidaten per zone in orde van 
het behaalde resultaat en dit conform artikel 57 § 1. 
 
Overwegende dat de bekendmaking van de vacature voor de bevordering van luitenant zal gebeuren 
via e-mail en wordt uitgehangen in elke brandweerpost van zone 1 waarbij de bekendmaking van de 
procedure gedurende minstens 30 dagen loopt en de kandidaturen moeten worden ingediend per e-
mail of per (aangetekende) brief uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum van de bevorderingsproef  
 
Overwegende dat de voorgestelde timing als volgt wordt bepaald:  
 

- Kandidaatstellen voor de functie 08/11/2016 tem 15/12/2016 
- Nominatieve aanduiding jury: zoneraad 05/12/2016  
- Timing: eerste examenonderdeel vanaf 10 januari 2017 
- Timing: tweede examenonderdeel vanaf februari 2017, afhankelijk van het aantal geslaagde 

kandidaten. 



 
  
 

 

-  vastleggen wervingsreserve februari/maart 2017 in het zonecollege (conform het zoneraadsbesluit 
van 1 februari 2016 betreffende de delegatiebevoegdheid over personeelsaangelegenheden 

(administratief en geldelijk statuut) van zoneraad en zonecollege) 
 
Overwegende dat de examenjury een lijst opmaakt van de geslaagde kandidaten per zone en de 
kandidaten rangschikt volgens hun gezamenlijk puntenaantal dat behaald werd over de twee 
onderdelen. 
 
Overwegende dat de zoneraad in zitting van heden de opstart en vaststelling van de aanleg van een 
bevorderingsreserve en –procedure dient goed te keuren;  
 
Overwegende dat de zoneraad voorafgaand aan de effectieve bevordering van de geslaagde 
kandidaten adjudanten op proef, het aantal vacante functies dient vast te stellen per respectievelijke 
post;  
 
Overwegende dat de zoneraad kennisneemt van de timing van de bevorderingsprocedure;  
 
Overwegende dat de zoneraad kennisneemt van de inhoudelijke selectieprocedure;  
 
Overwegende dat de zoneraad kennisneemt van de bekendmaking van de bevorderingsprocedure;  
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1. De zoneraad gaat akkoord met de openverklaring van de betrekking van luitenant, aanleg van een 

bevorderingsreserve en opstart van de bevorderingsprocedure van luitenant. 
 
Artikel 2. De zoneraad gaat akkoord met de organisatie en wettelijke bepalingen van de bevorderingsprocedure 

van luitenant en neemt kennis van de timing, inhoud en bekendmaking van de procedure. 
 
 
Artikel 3. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

 
 
Goedgekeurd met unanimiteit (10 stemmen) 
 
 
Namens de zoneraad 
 
De secretaris        De voorzitter 
Katrien Verbouw        Luc Vanparys 
 


