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Openbare zitting 

 

Aanpassing operationeel personeelsplan – deel vrijwilligers 

Juridische grond 

 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 

 KB van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van 
het operationeel personeel van de zones 

 KB van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelst adequate 
hulp en van de adequate middelen. 

 Besluit van de zoneraad 29 april 2016 tot goedkeuring van het operationeel personeelsplan 
Brandweer Zone Rand. 

 Syndicaal akkoord in overlegfase  

 

Feiten en context 

Het operationeel personeelsplan van Brandweer Zone Rand werd op 29 april 2016 vastgesteld. Dit 
overzicht geeft de voorziene en effectieve bezetting weer binnen het organogram:  

 VRIJWILLIGERS BEROEPS 

Voorzien in OPP Effectieve 
bezetting 

Voorzien in OPP Effectieve 
bezetting 

Hoger kader  41 25 24 19 

Middenkader  121 98 15 8 

Basiskader 695 658 18 13 

 

De hulpverleningszones moeten voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 
november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van 
de adequate middelen.  

Het doorvoeren van de gevraagde aanpassing van het operationeel plan is noodzakelijk om te 
voldoen aan de bepalingen van het KB van 10 november 2012. Dit KB houdt in dat bij uitruk van de 
multifunctionele autopomp deze bemand moet zijn met een onderofficier.  
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Het artikel 11 van genoemd Koninklijk Besluit liet een overgangsmaatregel toe gedurende drie jaar 
om deze te vervangen door een korporaal met een gelijkwaardig niveau van opleiding. Deze periode 
is verstreken.  

Door het zonecollege van Brandweer Zone Rand werd in 2016de beslissing genomen om de 
toepassing van de overgangsmaatregel te verlengen. Deze beslissing werd door de 
Provinciegouverneur vernietigd. 

Om te garanderen dat bij elke uitruk een bevelvoerder aanwezig is, dient het operationeel 
personeelsplan en meer specifiek het vrijwillig middenkader van de brandweerposten van Brandweer 
Zone Rand uitgebreid te worden. 

 

Argumentatie  

Conform het beschikbaarheidsreglement wil Brandweer Zone Rand per brandweerpost 8 mensen 
voorzien om in een 4 ploegenstelsel te voldoen aan het KB van 10 november 2012. Er zullen zowel 
vrijwillige als beroepskrachten ingezet worden. Om dit ploegenstelsel te laten functioneren dienen 
bijkomende sergeanten aangesteld te worden. Zo zullen de brandweerposten in Brandweer Zone 
Rand over voldoende leidinggevende capaciteit en competenties kunnen beschikken om aan het KB 
van 10 november 2012 te voldoen. Daarom is het voorstel om, over de posten heen, 36 
bevorderingen tot sergeant vrijwilliger mogelijk te maken. Deze bevorderingsronde houdt rekening 
met de brandweermannen die aan de voorwaarden voldoen om bevorderd te kunnen worden.  

Het vrijwillig middenkader laat op dit ogenblik deze noodzakelijke bevorderingen niet toe. Na de 
bevorderingen zou het aantal manschappen op 134 komen. In het besluit van de zoneraad van 29 
april 2016 zijn slechts 121 plaatsen in het vrijwillig middenkader van het operationeel personeelsplan 
voorzien. In het voorliggend voorstel zal het aantal vrijwillige manschappen in het vrijwillig 
middenkader verhogen met 24 plaatsen en dus stijgen van 121 naar 145. Zo is er na de beoogde 
bevorderingsoperatie nog een lichte reserve van (145-134= 9) eenheden. 

De bevorderingen zullen gebeuren vanuit het basiskader. Daarom kan het aantal plaatsen binnen het 
vrijwillig basiskader, na de bevorderingen, afnemen. In het voorliggend voorstel wordt het aantal 
beschikbare plaatsen in het vrijwillig basiskader verminderd met 24 plaatsen van 695 naar 671. 
Rekening houdend met de huidige effectieve bezetting, de natuurlijke afvloeiingen en de bijkomende 
aanwervingen in 2017 is er dan nog voldoende ruimte.  

Op deze manier blijft het totale aantal manschappen binnen Brandweer Zone Rand hetzelfde.  

 

Financiële implicatie 

In het budget 2017 werd de bevordering van 30 sergeanten en 1 beroepssergeant voorzien.  
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Besluit met eenparigheid 

Artikel 1 De zoneraad beslist om de aantallen van het operationeel personeelsplan aan te passen 
als volgt: 

BEROEPS  

Hoger kader 24 

Middenkader  15 

Basiskader  18 

VRIJWILLIGERS  

Hoger kader 41 

Middenkader  145 

Basiskader  671 
 

Bijlage 

 Personeelsplan voor het operationeel personeel 

 

Afschrift 

Aan Aantal Voor kennisname Voor dossier Voor gevolg 

Personeelsdienst 1 X  X 
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