
 

 

 

Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 

vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost-

Vlaanderen: Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, 

Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, 

Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   

Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de brandweer.  Het merendeel van onze 

medewerkers zijn dan ook brandweermannen en –vrouwen, zo’n 1000 in totaal.  Om alles 

draaiende te houden, is er naast de operationele inzet ook een goede administratieve 

ondersteuning nodig.  

Momenteel zijn wij op zoek naar een: 

Bijzondere rekenplichtige  

Functie 

Als bijzondere rekenplichtige beheert u de financiële middelen van de brandweerzone. U heeft als  

taak om de ontvangsten van de brandweerzone te innen en erover te waken dat de regelmatig 

betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. U voert het budgettair en financieel beheer van de 

brandweerzone uit. 

Als bijzondere rekenplichtige zorgt u - in samenspraak met het zonecollege en de zonecommandant - 

voor de ontwikkeling, de planning, de opvolging en de coördinatie van het financiële beleid van de 

brandweerzone. 

U bent verantwoordelijk voor het innen van de ontvangsten en het betalen van de uitgaven, voor het 

thesauriebeheer en voor het beheer van de boekhouding en het budgettair en financieel beheer. 

U controleert de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten. U bent 

verantwoordelijk voor tussentijdse en jaarafsluitingen en voor het opstellen van de jaarrekening. 

U stelt een beginbalans op en een inventaris van de roerende en onroerende goederen. 



U neemt deel aan begrotingscommissies. 

Voor het uitoefenen van deze functie wordt een vergoeding voorzien van 1 euro per maand. 

 

Deelnemingsvoorwaarden 

In overeenstemming met art. 2 van het KB tot vaststelling van de regels van toepassing op de 

bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszones kunnen enkel de volgende personen zich 

kandidaat stellen voor deze functie: 

 De financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een 

andere zone; 

 De financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de 

gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone; 

 De gewestelijke ontvangers; 

 De bijzondere rekenplichtigen van de politiezones; 

 De personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone die voldoen 

aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, 

financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke 

ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, mits minstens vijf jaar ervaring in 

een vergelijkbare functie; 

 De personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort die voldoen aan de 

voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel 

beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger 

of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, mits minstens vijf jaar ervaring in een 

vergelijkbare functie. 

 

Selectieprocedure 

De kandidaten die hun kandidatuur tijdig indienden en die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden 

worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie maakt een 

gemotiveerde rangschikking op die wordt overgemaakt aan het zonecollege. Het zonecollege keurt 

de gemotiveerde rangschikking goed en wijst in overeenstemming hiermee de bijzondere 

rekenplichtige aan.  

 

Interesse? 

 Dien ten laatste op 23 april 2018 uw kandidatuur in via mail naar 

jobs@brandweerzonecentrum.be of per post naar Hulpverleningszone Centrum (Oost-

Vlaanderen), ten aanzien van Daniël Termont, voorzitter van het zonecollege, Roggestraat 

70, 9000 Gent. Uw kandidatuur omvat minstens een uitgebreid curriculum vitae waaruit 

blijkt dat u aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet en een motivatiebrief 

mailto:jobs@brandweerzonecentrum.be


 Voor meer inlichtingen omtrent de functie en het selectiereglement kan u terecht bij Martine 

Vanhecke via het nummer 09 268 88 99 of martine.vanhecke@brandweerzonecentrum.be. 

 

 

 


