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Bedrijfsvoering - jaarverslag 2016 

1 Personeel  

1.1 Rekrutering en selectie 

De zone voert een eerste golf rekruteringen uit, in overeenstemming met het zonale 
personeelsplan. 

1) De zone werft tegen juni 2016 5 medewerkers aan op het administratief kader: 
o Een directeur bedrijfsvoering / secretaris 
o Een hoofddeskundige personeelsbeleid 
o Een hoofddeskundige personeelsadministratie 
o Een deskundige financieel beheer 
o Een administratief medewerker voor de dienst DGH  en voor lokale 

ondersteuning van de post De Haan. 
Al deze aanwervingen zijn gebeurd. 
 

2) De zone voert in het eerste kwartaal een eerste campagne om zoveel mogelijk van de 
voorziene 50 vrijwillige ambulanciers te rekruteren. 

Er zijn in 2016 maar liefst 47 vrijwillige ambulanciers in dienst gekomen.  
 

3) De zone voert in het derde kwartaal een eerste campagne om zoveel mogelijk van de 
voorziene 89 brandweermannen te rekruteren. 

Er is een rekruteringscampagne geweest voor de aanwerving van 
beroepsbrandweermannen en van vrijwilligers. 
 
4) De zone rekruteert in het tweede kwartaal x beroepsbrandweermannen om de functies 

die vrij kwamen door vrijwillig ontslag of pensionering opnieuw in te vullen. 
De zone zal daarvoor ook het proces opstarten om eventuele vrijwilligers te 
“professionaliseren”. 

Eind 2016 vonden de gesprekken plaats. Begin 2017 volgt nog de medische 
geschiktheidstest vooraleer ze in dienst kunnen komen. Er worden 12 
beroepsbrandweermannen aangeworven. 

1.2 Onthaal nieuwe medewerkers 

Naar aanleiding van de eerste rekruteringsgolf plant de zone volgende acties om een vlotte 
integratie van de nieuwe medewerkers mogelijk te maken: 

1) De zone werkt in de zomermaanden een onthaalpakket voor nieuwe medewerkers uit, 
met toegankelijke info en relevante contactgegevens op maat van hun functie. Er 
bestaat een miniversie van een onthaalpakket. In de loop van 2017 is het de bedoeling 
dit uit te bouwen tot een volwaardig pakket dat op maat is van de nieuwe medewerker 
(operationeel beroeps, vrijwillig of administratief personeel) 

2) De zone organiseert in augustus en december een onthaalmoment voor nieuwe 
medewerkers. Op 20 december 2016 werd een onthaalmoment georganiseerd worden 
voor al het administratief personeel dat in dienst is gekomen. In 2017 wordt een 
uitgebreidere onthaalsessie georganiseerd. 

3) De zone zal in de tweede jaarhelft nagaan hoe de voorziene meter/peter werking voor 
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nieuwe medewerkers geïmplementeerd kan worden. 
Dit bestaat momenteel voor het operationeel personeel, maar moet verder uitgewerkt 
worden zodat het overal op dezelfde manier wordt aangepakt. 

 

4) De zone zal in de tweede jaarhelft onderzoeken of er bij de medewerkers interesse is in 
“vrijwillige kennismakingstrajecten” waarbij vrijwilligers de mogelijkheid krijgen mee te 
werken in een beroepskorps en vice versa. Dit wordt al georganiseerd voor het 
operationeel personeel. Hier moet momenteel niks meer aan gebeuren 

1.3 Personeelsinzet en planning 

In functie van een meer professionele personeelsplanning zal de zone onderstaande acties 
uitvoeren: 

1) De zone voert tegen het einde van het jaar een zonaal tijdsregistratiesysteem in. 
Er zijn gesprekken geweest met enkele firma’s die hun systeem hebben voorgesteld. Er 
moet nog een definitief bestek worden opgemaakt in 2017 om hopelijk tegen 1 januari 
2018 een systeem te implementeren. 

2) De zone bereidt tegen het einde van het jaar een zonaal OVD-systeem (officier van 
dienst-systeem) voor, dat een 24/7 beschikbaarheid garandeert vanuit 3 posten 
verspreid over de zone. 
Het systeem is uitgedacht en besproken met diverse partijen. Dit zal effectief in werking 
treden in de loop van 2017. De clusterofficieren zullen vanuit 2 posten opereren, nl. 
Brugge (voorpost) en Oostende. 

3) De zone bereidt een versterkte bezetting voor het hoogseizoen aan de kust voor, zodat 
de voorziene verhoogde dienstverlening gegarandeerd is. 
In de zomer is er gebruik gemaakt van de versterkte bezetting om de SAH te kunnen 
blijven garanderen. Dit wordt verdergezet in de komende jaren. 

4) De zone werkt tegen de zomer een uniforme dagindeling uit voor de posten Brugge, 
Oostende en Knokke.  
Er is een uniforme dagindeling uitgewerkt voor de 3 beroepsposten. 

5) De zone werkt in overleg met de vakorganisaties tegen juni een actieplan uit waarmee 
de “oneigenlijke taken” afgebouwd kunnen worden. 
Hier is in 2016 aan gewerkt. In de loop van 2017 vinden nog enkele gesprekken plaats 
om hier verder aan te werken. 
  

1.4 Personeelsvragen 

De zone zal de informatiedoorstroming over personeelszaken optimaliseren zodat 
medewerkers snel en correct geïnformeerd worden: 

1) De zone zal tegen oktober het proces rond vraag en antwoord over personeelsmateries 
visualiseren, toelichten aan de betrokkenen en in elke post introduceren. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

2) De zone zal tegen het einde van het jaar een FAQ rubriek over personeelsmateries 
voorzien op het intranet. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

3) De zone zal in het vierde kwartaal een infosessie organiseren over personeelsmateries. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

4) De zone zal doorheen het jaar minstens 4 BOC-bijeenkomsten en 1 HOC-bijeenkomst 
organiseren, die indien nodig informeel voorbereid worden. 
HOC valt samen met BOC. Deze vergaderingen werden in 2016 georganiseerd. 
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1.5 Opleiding en ontwikkeling 

De zone geeft in het beleidsplan duidelijk aan dat ze wil investeren in de ontwikkeling van de 
medewerkers. De opleiding van de operationele medewerkers wordt besproken onder het 
VTO-hoofdstuk in het actieplan Preparatie. Verder worden volgende acties opgezet: 

1) De zone zal functioneringsgesprekken voeren met de administratief medewerkers en op 
basis daarvan een ontwikkelingsplan voor die groep opstellen. 
Dit wordt meegenomen naar 2017 en gebaseerd op de nieuwe manier van werken die 
zal worden geïntroduceerd naar analogie met de gemeentebesturen die binnenkort op 
een nieuwe manier zullen werken omwille van de bepalingen in het nieuwe decreet. 

2) De zone organiseert in 2016 minstens 3 activiteiten die de zonale cultuur en de 
uitbreiding van de vakkennis stimuleren. 
Deze activiteiten vonden in 2016 plaats en worden in 2017 opnieuw georganiseerd. 

 

1.6 Verloning 

De zone zal op een professionele manier een correcte uitbetaling van de lonen en weddes 
garanderen: 

1) De zone zal 12 keer de uitbetaling van de lonen door het sociaal secretariaat 
voorbereiden, controleren en opvolgen. 
De zone heeft in 2016 zonder problemen de lonen tijdig uitbetaald. 

2) De zone zal de uitbetaling van de bijkomende voordelen (vakantiegeld, premies, 
maaltijdcheques, enz.) in overleg met het sociaal secretariaat voorbereiden, controleren 
en opvolgen. 
Dit is in 2016 vlot verlopen. 

3) De zone zal in het derde kwartaal een marktbevraging organiseren rond de 
hospitalisatieverzekering. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 

1.7 Evaluatie 

De zone wil haar medewerkers professioneel begeleiden doorheen hun loopbaan: 

1) De zone zal op basis van het RPR tegen het einde van het jaar een evaluatiesysteem 
uitwerken voor het administratief personeel. 
Dit wordt meegenomen naar 2017 en gebaseerd op de nieuwe manier van werken die 
zal worden geïntroduceerd naar analogie met de gemeentebesturen die binnenkort op 
een nieuwe manier zullen werken omwille van de bepalingen in het nieuwe decreet.. 

2) De zone zal de nog goed te keuren wetgeving over de evaluatie van de operationele 
medewerkers binnen de 6 maanden vertalen naar een evaluatiesysteem op maat van de 
zone. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

1.8 Uitdiensttreding 

De zone zal op een professionele manier de medewerkers begeleiden die uit dienst (willen) 
treden: 
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1) De zone zal de vergaderingen van de eindeloopbaancommissie organiseren voor elke 
aanvraag die ze daarvoor ontvangt. 
De eindeloopbaancommissie is in 2016 bij elkaar geweest om enkele aanvragen voor 
VVP te behandelen. 

2) De zone zal jaarlijks een evaluatiegesprek organiseren met medewerkers die naar 
aanleiding van een eindeloopbaanregeling in een systeem van lichter werk werken. 
Hier moet blijvend aandacht voor zijn. 

3) De zone zal in het tweede kwartaal passende maatregelen uitwerken om de 
kennisoverdracht van medewerkers op sleutelposities naar hun opvolgers in die functies 
te garanderen. 
Hier moet blijvend aandacht voor zijn. 

4) De zone zal in het derde kwartaal interne afspraken maken over de manier waarop 
medewerkers die de organisatie verlaten begeleid en gehuldigd worden. 
De medewerkers die omwille van pensioen of eervol ontslag de organisatie verlieten, 
zijn gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2017. Het moet verder bekeken 
worden hoe dit beter kan worden aangepakt. 

 

1.9  Personeelsbeleid 

De zone zal de principes van het personeelsplan monitoren en het nodige doen om de 
toepassing ervan verder te implementeren: 

1) De zone zal in september de goedgekeurde formatie evalueren en waar nodig 
voorstellen tot actualisatie formuleren. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

2) De zone zal in het derde kwartaal een reglement rond glijdende werktijden opmaken. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

3) De zone zal in overleg met de andere West-Vlaamse zones de aanpak rond fysieke 
paraatheid van de operationele medewerkers uitwerken. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

4) De zone zal starten met een zonaal personeelsarchief, in overleg met de steden en 
gemeenten van de zone. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 

Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan personeel: 

- Zonaal tijdsregistratiesysteem 

- Intranet voor Zone 1 

-  

 

 

2 Financiën 

2.1 Financieel beleid 

De zone zal verder werken aan de uitbouw van een professionele financiële dienstverlening: 
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1) De zone zal in mei de jaarrekening 2015 voorleggen. 
De jaarrekening van 2015 werd voorgelegd en goedgekeurd. 

2) De zone houdt rekening met 3 begrotingswijzigingen die ze doorheen 2016 zal 
voorbereiden en implementeren. 
Dit is gebeurd en reguliere werking geworden. 

3) De zone zal in september de begroting 2017 voorleggen. 
De begroting 2017 werd in november 2016 goedgekeurd. 

4) De zone zal zich in het tweede kwartaal voorbereiden op de gevolgen van de BTW-plicht. 
Dit is goed verlopen. 

5) De zone zal tijdig 4 BTW-aangiftes uitvoeren. 
De BTW-aangiftes werden gedaan in 2016  

6) De zone zal in het derde kwartaal de directeurs, diensthoofden, postoversten en nieuwe 
medewerkers voor wie het relevant is, informeren over de correcte aankoop- en 
bestelprocedures binnen de zone en doorheen het jaar waken over een correcte 
toepassing ervan. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 

2.2 Financiële processen 

De zone zal verder werken aan de uitbouw van een professionele financiële dienstverlening: 

1) De zone zal in het tweede kwartaal onderzoeken of het mogelijk is om in overleg met de 
ziekenhuizen uit de regio een alternatieve aanpak van de DGH-facturen af te spreken. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

2) De zone zal het afgesproken proces rond de opvolging van de niet-betaalde facturen 
maandelijks blijven opvolgen. 
Hier moet blijvend aandacht voor zijn. 

3) De zone zal tegen de zomer de samenwerking met het gerechtsdeurwaarderskantoor 
zoveel als mogelijk informatiseren zodat manueel, tijdrovend werk geminimaliseerd 
wordt. 
Dit is gebeurd. Hier moet blijvend aandacht voor zijn. 

4) De zone zal in september de niet-betalingen evalueren en een actieplan opstellen voor 
het vermijden van niet-betalingen. 
Dit is reguliere werking geworden. 

5) De zone zal in het eerste kwartaal het retributiereglement evalueren en de aangebrachte 
wijzigingen implementeren. 
Het retributiereglement wordt regelmatig herbekeken en geactualiseerd. 

6) De zone zal de verschillende diensten wegwijs maken in het werken met 
dienstbudgetten en vastleggingen om een gerichte en proactieve aanwending van de 
beschikbare middelen te garanderen. 
Hier moet blijvend aandacht voor zijn. 

2.3 Investeringen 

De zone zal het investeringsplan uitvoeren en monitoren: 

1) De zone zal de voorziene investeringen 2016 via correcte procedures uitvoeren. 
2) De zone zal in het tweede kwartaal een actualisatie voorbereiden van het 

investeringsplan voor de periode 2017-2019. 
 

2.4 Inkomsten en besparingen 

De zone zal actief op zoek gaan naar mogelijke extra inkomstenbronnen of vormen van 
besparing: 
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1) De zone zal de mogelijkheden voor projectsubsidies in kaart brengen en gericht 
projectsubsidies aanvragen (voor het MIRG-project, voor het fitheidsbeleid, voor de 
voorbereiding van de provinciale dispatch, ...). 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

2) De zone zal in het vierde kwartaal een marktbevraging organiseren rond de overige 
verzekeringen. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 

Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan financiën: 

- Nieuw boekhoudpakket dat een BBC-boekhouding mogelijk maakt. 

- ... 

 

3 ICT 

3.1 Netwerk en hardware 

De zone zal de nodige netwerk- en hardwarefaciliteiten voorzien om haar dienstverlening te 
garanderen: 

1) De zone zal in het tweede kwartaal de performantie van het huidige EBO-platform 
evalueren ten opzichte van de behoeften van de zone. 
Dit is gebeurd en er is een nieuwe opdracht geweest voor een ICT-platform. e-BO 
Enterprises heeft de 6 percelen binnen gehaald. 

2) De zone zal in het tweede kwartaal een zonale dispatch-centrale testen en in gebruik 
nemen. 
De zonale dispatch is ondertussen in alle posten geïmplementeerd. 

3) De zone zal in het derde kwartaal de beschikbare eindapparatuur / hardware evalueren 
en de behoeften vertalen naar een roadmap met prioriteiten. 
Dit is gebeurd in 2016. 

4) De zone zal in het derde kwartaal een zonaal telefoniesysteem in gebruik nemen. 
Er is een zonaal telefoniesysteem in gebruik genomen. 

5) De zone zal tegen het einde van het jaar een onderzoek afronden naar de 
mogelijkheden voor verbetering van de Astrid-dekking. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 

3.2 Software 

De zone zal de nodige software voorzien om haar dienstverlening te optimaliseren: 

1) De zone zal in het tweede kwartaal een project initiëren voor zonaal document 
management. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

2) De zone zal in het derde kwartaal een project initiëren voor zonaal digitaal 
notulenbeheer. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

3) De zone zal in het derde kwartaal een project initiëren voor digitaal handtekenen. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 
Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan ICT: 

- De zone zal de kostprijs van de huidige externe ICT-dienstverlening vergelijken met 
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de kostprijs van een interne medewerker ICT. 

- ... 

4 Communicatie 

4.1 Interne communicatie 

De zone zal investeren in de nodige interne communicatieacties om de 
informatiedoorstroming te garanderen en de zonale cultuur te versterken: 

1) De zone zal tegen eind 2016 een eerste fase van een intranet ontwikkelen 
o waarop medewerkers informatie over de interne werking kunnen terugvinden; 
o waarmee teams, diensten of posten samenwerking kunnen bevorderen en 

documenten en resultaten kunnen delen. 
Er is nog geen intranet. Dit wordt meegenomen naar 2017. 

2) De zone zal tegen eind 2016 voor elke medewerker een e-mailadres voorzien, dat als 
primair communicatiekanaal voor niet-dringende individuele communicatie gebruikt kan 
worden. 
In de loop van 2017 krijgt iedere medewerker een zonaal e-mailadres. 

3) De zone zal tegen eind augustus een wie-is-wie creëren, waarop elke medewerker met 
een foto en zijn contactgegevens voorgesteld wordt. 
Dit is niet gebeurd en is momenteel geen prioriteit in het licht van alles wat er rond 
communicatie nog moet worden uitgebouwd, eerder nice to have. 

4) De zone zal minstens 2 soorten nieuwsbrieven geregeld laten verschijnen: 
o Een nieuwsbrief voor alle betrokkenen met zowel formeel als informeel nieuws 

dat de voortgang van de zonewerking en de meerwaarde ervan benadrukt. 
o Een nieuwsbrief voor officieren en postoversten, dat gericht is op het correct en 

coherent doorstromen van afspraken, beslissingen, dienstorders, procedures, 
e.d.m. 

In 2016 is de “Inside” gelanceerd, maar niet consequent verschenen. In 2017 wordt een 
maandelijkse nieuwsbrief vooropgesteld als doelstelling. 

5) De zone zal tegen het einde van het jaar een zonaal informatiecomité oprichten, 
conform de wettelijke bepalingen daarrond, om via dat nieuwe kanaal de bottom-up en 
top-down informatiedeling tussen alle geledingen van de zone maximaal te stimuleren. 
Dit zal niet worden opgericht. 

6) De zoneleiding (de staf) zal jaarlijks, of meer indien nodig, in elke post langsgaan om 
rechtstreeks vragen van medewerkers te beantwoorden en naar suggesties en ideeën te 
luisteren. 
Dit zal in 2017 voor het eerst plaatsvinden. Dit is in plaats van het zonaal 
informatiecomité. 

 

4.2 Externe communicatie 

De zone zal investeren in de nodige externe communicatieacties om bij de betrokkenen en 
belanghebbenden van de zone een juiste perceptie van de zonewerking te garanderen: 

1) De zone zal de zonale website minstens maandelijks updaten en van nieuws voorzien. 
De website is nog niet helemaal af. Hier moet blijvend aandacht voor zijn, zonder er een 
schema op te zetten. 

2) De zone zal doorheen het jaar een eigen facebook-pagina onderhouden waarop 
passend gecommuniceerd wordt over de werking van de zone. 
Er is een Facebookpagina van de zone. In 2017 wordt werk gemaakt van een sociaal 
mediaplan. 
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3) De zone zal tegen eind juni richtlijnen beschikbaar stellen van de medewerkers over het 
communiceren via sociale media over de activiteiten die ze in opdracht van de zone 
verrichten. 
In 2016 werd een gedragscode sociale media opgesteld. Dit wordt een bijlage bij het 
arbeidsreglement. 

4) De zone zal via een infobrochure en een bijhorende informatiesessie haar werking en 
haar actieplan aan de gemeentediensten in de zone toelichten en vragen daarover 
beantwoorden. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

4.3 Zonale cultuur 

De zone wil tijd en middelen voorzien voor het ontwikkelen en onderhouden van een 
positieve korpsgeest en een aanvullende zonale cultuur waarin samenwerking centraal staat: 

1) De zone zal de werking van de lokale vriendenkringen promoten en de verdere 
ontwikkeling ervan stimuleren. 
Dit is reguliere werking. 

2) De zone zal de lokale barbaravieringen aanvullen met een zonale familiedag waarop 
medewerkers in een informele sfeer elkaar kunnen ontmoeten. 
Dit wordt reguliere werking. 

3) De zone zal jaarlijks minstens 3 keer een officierenoverleg organiseren waar tijd is om 
formeel specifieke items toe te lichten, maar ook informeel met elkaar kennis te maken 
en elkaar te leren kennen. 
Dit wordt reguliere werking. 

4) De zone zal minstens 2 teamvormende / educatieve activiteiten voor postoversten 
organiseren rond specifieke thema’s die van belang zijn voor leidinggevenden in tijden 
van verandering. 
Dit wordt reguliere werking. 

5) De zone zal op een wervende manier een zonale ideeënbus creëren, waarmee 
medewerkers suggesties over de optimalisatie van de zonewerking kunnen kenbaar 
maken. 
Dit is niet gebeurd en die wordt momenteel niet verder meegenomen. 

6) De zone zal eens per jaar een passende activiteit ontwikkelen waardoor administratief 
personeel een beter inzicht krijgt in het operationele werk en vice versa. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

7) De zone zal doorheen het jaar van de klassieke aanleidingen (sinterklaas, nieuwjaar, 
pasen, ...) gebruik maken om haar appreciatie voor de inzet van haar medewerkers 
duidelijk maken, maar zal die appreciatie minstens eens per jaar ook via een kleine, 
onverwachte attentie uitdrukken.  
Dit wordt niet verder meegenomen in het jaaractieplan. Dit neemt niet weg dat dit kan 
gedaan worden, maar dat moet niet als doelstelling worden meegenomen. 

 

Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan communicatie: 

- De zone zal de kostprijs van de huidige externe communicatie-dienstverlening 
vergelijken met de kostprijs van een interne medewerker communicatie. 

- ... 

5 Zonaal secretariaat  
 

1) De zone zal in de eerste jaarhelft, in overeenstemming met het personeelsplan, een 
directeur bedrijfsvoering aanwerven die ook zal fungeren als zonaal secretaris.  
Deze aanwerving is gebeurd in 2016. 
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2) De taken van de externe zonesecretaris en de veranderingsmanager zullen in de 
tweede jaarhelft stelselmatig overgedragen worden aan de interne zonesecretaris. 
Dit is gebeurd in de loop van 2016. 

3) Het zonaal secretariaat zal instaan voor de voorbereiding, organisatie en verslaggeving 
van alle vergaderingen van de wettelijke organen: zoneraad, zonecollege, technische 
commissie, eindeloopbaancommissie, informatiecomité, ...   
Dit wordt reguliere werking. 
 

6 Logistiek en Onthaal 
 

1) De zone zal in december 2016, op basis van de uitgewerkte risico-analyse, een project 
opstarten dat de kazerneringsbehoefte expliciteert, vergelijkt met de bestaande situatie 
en suggesties over toekomstige kazernering uitwerkt. 
Hier wordt verder aan gewerkt in 2017. 

2) De zone zal de beleidsopties met betrekking tot het onderhoud van de kazernes vanaf 
midden 2016 implementeren: stopzetting van het gedetacheerde poetspersoneel, 
afsluiten van een contract met een externe leverancier die de gebouwen kan 
onderhouden volgens vooropgestelde kwaliteitsstandaarden. 
De regeling is per gebouw bekeken en er zijn nieuwe regelingen getroffen waar nodig. 

3) De zone zal in het laatste kwartaal een project opstarten dat nagaat of er optimalisatie 
mogelijk is voor wat betreft de interne verzendings- en navettediensten. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

4) De zone zal de onthaalmedewerkers / administratieve aanspreekpunten uit alle 
kazernes 4 keer per jaar samenbrengen om de manieren van werken aan elkaar toe te 
lichten en optimalisatie te stimuleren. 
Dit wordt meegenomen naar 2017. 

 

7 Kwaliteit en Innovatie 
 

1) De zone zal doorheen het jaar het federaal kenniscentrum ondersteunen op het vlak van 
innovatieve blustechnieken voor binnenbrandbestrijding. 
Hier moet blijvend aandacht voor zijn. 

2) De zone zal vanaf september 1 beleidsitem coördineren in de raad van 
zonecommandanten. 
Dit wordt reguliere werking. 

3) De zone zal op federaal niveau deelnemen aan de begeleidingscommissie voor de 
hervorming. 
Dit is reguliere werking geworden. 

 

8 Juridisch kader 
 

1) De zone zal doorheen 2016 de lopende juridische procedures opvolgen. 
Dit gebeurt, maar in de loop van 2017 wordt hier verder actie ondernomen, door een 
raamcontract op te stellen voor juridisch advies. 

2) De zone zal in het vierde kwartaal haar eigen netwerk (VVSG, andere zones, 
begeleidingscommissie, steden en gemeenten, ...) actief bewerken om juridische kennis 
en interpretatie van nieuwe wetgeving toegankelijk te maken voor de eigen diensten. 
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Dit is opgevolgd in 2016 en wordt reguliere werking. Er moet blijvende aandacht zijn 
hiervoor. 

3) De zone zal de relevante wetgevende initiatieven continu opvolgen en toepasbaar 
maken binnen de eigen zonale context.  
Dit werd opgevolgd in 2016 en hier moet blijvende aandacht voor zijn. Dit wordt reguliere 
werking. 


