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Dienstnota nieuw dienstregime voor het operationeel personeel in continudienst 

 

Zoals eerder aangegeven start een nieuw dienstregime 24/72 op 1 mei 2017.  

 

Het doel is om tegemoet te komen aan de wensen van de personeelsleden om te werken in shiften 

van 24 uur en om verlof soepel te kunnen inplannen, maar rekening houdend met de operationele 

noden die hoger liggen overdag dan ’s nachts (meer interventies, opleiding, karweien) en met de 

nood aan een praktisch en organisatorisch werkbaar systeem. 

 

Algemeen  

Initieel was een eenvoudig en duidelijk systeem voorgesteld, met opname van verlof per 24u en ADV, 

in te plannen door de organisatie, om het noodzakelijk onderscheid tussen dag- en nachtbezetting te 

kunnen plannen. 

Op vraag van het personeel en de vakorganisaties is afgesproken dat verlof ook per 12 uur kan 

genomen worden en dat het personeel zowel verlof als ADV als inhaalrust kan aanvragen. Het 

toekennen van verlof, ADV en inhaalrust zal gebeuren binnen de ploeg, tot 14 dagen voor het begin 

van de maand, rekening houdend met de opgegeven personeelsbezetting. Daarna kan de 

ploegleiding de planning optimaliseren, bvb. door ADV toe te kennen waar dit nodig is. Dit is een 

flexibeler systeem dan aanvankelijk voorgesteld, maar het legt ook een deel van 

verantwoordelijkheid voor een efficiënte planning bij de ploegen. 

Er is heel duidelijk afgesproken dat dit flexibele systeem alleen kan toegepast blijven indien de 

doelstellingen voor alle partijen kunnen gehaald worden. Het is daarom heel belangrijk dat iedereen 

zich hiervan bewust is en we rekenen dus op eenieders verantwoordelijkheidszin om dit te laten 

slagen.  

Dit flexibele systeem kan alleen standhouden indien er geen misbruik van gemaakt wordt. 

 

De belangrijkste elementen samengevat: 

 het dienstregime 24/72 vormt de basis van de dienstroosters voor alle operationele 

medewerkers van het basis- en middenkader in continudienst in de posten Haacht, Overijse, 

Leuven en Tienen; 

 er is een grote autonomie in het plannen van verlof in de ploeg; 

 er wordt een efficiëntere bezetting gerealiseerd omdat de personeelsbehoefte overdag 

meestal hoger ligt dan 's nachts (meer interventies, opleiding); dit kan onder andere door 

ADV  's nachts in te plannen; Graag hadden we vanuit VSOA hiertoe de risicoanalyse van de zone hier 

omtrent ontvangen, dat duidelijk aantoont dat de personeelsbehoefte overdag hoger ligt dan ’s nachts. Ook 

wensen wij dat de zoneleiding hun planning 3 maanden op voorhand daadwerkelijk doorgeeft, en naast de 

minimumbezetting ook duidelijk omschrijft welke functies minimaal in de minimumbezetting zijn opgenomen 

(Ooff, amb., chauffeur pomp en ladder, MAP, …, kunnen ook polyvalente functies zijn per post). 

 praktisch-organisatorische efficiëntie door te werken met vaste blokken voor aan- of 

afwezigheid van minimaal 12 uur; 

 het volgen van opleidingen wordt beter gegarandeerd door hiervoor specifieke shiften te 

voorzien. VSOA gaat er van uit dat dit vooral de externe opleidingen betreft (PIVO, Plot, Vesta, ed.), maar de 

postgebonden opleidingen voorzien zijn in het gewone dienstrooster ? 
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Het arbeidsreglement moet aangepast worden aan de nieuwe werkafspraken, het werd voorgelegd 

op het syndicaal overleg van 6 maart en werd op 29 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de 

zoneraad.  

Deze dienstnota licht enkele afspraken verder toe. 

 

Er zijn drie (vier) grote stappen voorzien in de planning van te presteren diensten.  

 

Stap Actie timing 

1 de noodzakelijke bezetting op de dienst wordt 
vastgelegd 
 

3 maanden vooraf met invulling 

minimale vereiste qua functies 

2 wensen voor verlof, ADV en inhaalrust worden 
aangevraagd en waar mogelijk toegekend, binnen de 
ploegen akkoord met ACV 

tussen 3 maanden en 14 dagen 
voor de betreffende maand 
Ook in de laatste 14 dagn is 
verlofaanvraag nog mogelijk indien de 
dienstnoodwendigheid dit toelaat. 

3 tekorten of overschrijdingen in de bezetting worden 
gecorrigeerd door de ploegleiding Als we het goed begrijpen 

is het niet de zoneleiding die deze correctie toe zal passen ??? 

vanaf 14 dagen voor de 
betreffende maand tot op de 
dag zelf 

4 last minute aanvragen en wijzigingen, onvoorziene 
omstandigheden 

vanaf 14 dagen voor de 
betreffende maand tot op de 
dag zelf 

 

Deze stappen worden hieronder verder besproken. 

 

 

1. Noodzakelijke bezetting op de dienst 

 

De operationele medewerkers van het basis- en middenkader in continudienst in de posten Haacht, 

Overijse, Leuven en Tienen worden ingeroosterd in een continudienst 24/7, in wachtdiensten van 24 

uur (van 8u tot 8u) gevolgd door 72 uur rust. 

 

In ieders belang is een optimale inplanning van het beschikbare personeel cruciaal. Op basis van de 

zonale risicoanalyse en rekening houdend met de statistieken rond interventies, met de nodige 

opleidingen voor onze personeelsleden en taken, is gemiddeld overdag een hogere 

personeelsbezetting nodig. Met de personeelsmiddelen die we hebben kan dit bereikt worden door 

de bezetting ’s nachts, wanneer er minder interventies, opleidingen en taken zijn, te beperken tot 

een evenwichtige minimum=maximumbezetting. 

 
In alle posten moet steeds een onderofficier aanwezig zijn, en zijn ook enkele minimale functies noodzakelijk. 

 
Onder voorbehoud van wijziging in het kader van het meerjarenbeleidsplan  is  

 de huidige minimumbezetting tussen 8u-20u: 
- Leuven: 15 minimale functies zijn : … 

- Haacht: 6 minimale functies zijn : … 

- Overijse: 5 minimale functies zijn : … 

- Tienen: 7 minimale functies zijn : … 

 de huidige minimum = maximumbezetting tussen 20u-8u, behalve bij evenementen: 
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- Leuven: 15 minimale functies zijn : … 

- Haacht: 6 minimale functies zijn : … 

- Overijse: 5 minimale functies zijn : … 

- Tienen: 7 minimale functies zijn : … 

 

 

De bezetting kan verschillend zijn voor de dag- (van 8u tot 20u) en nachtgedeelten (van 20u tot 8u) 

van de 24 urendienst, en is afhankelijk van de dienstnoodwendigheden zoals ondermeer opleidingen, 

evenementen, ...  Telkens drie maanden op voorhand bepaalt de zone de nodige bezetting per 

maand (rekening houdend met de zaken die 3 maand vooraf met zekerheid gekend zijn en 

vastgelegd kunnen worden). 

 

Het aantal ADV-plaatsen per shift dient beperkt te worden zodat er nog voldoende verlofplaatsen 

zijn. Gezien de verschillende bezetting per post, dient dit aantal per post afgesproken te worden. 

 

Voor elk personeelslid kunnen zullen per jaar maximum 3 diensten van 24 u uitgeroosterd worden 

voor opleiding en om alarmvrij te oefenen en opgesplitst in diensten van 12 u ingepland worden. 

Daarbovenop kan het ook om andere redenen, bijvoorbeeld wegens brandwachten of evenementen, 

langdurige ziekte of afwezigheden,… noodzakelijk zijn diensten uit te roosteren. Onduidelijkheid 

wegwerken, is het hier de bedoeling om nog meer 24u-shiften uit te roosteren om op te splitsen in 8u- of 12u shiften, of 

bedoelt men hier gewoon 24u dienst, of 12u ADV uitroosteren om volgens dienstnoodwendigheden elders in te roosteren ? 

 

 

2. Inplannen van afwezigheden op vraag van het personeelslid 

 

Na de bekendmaking van de bezettingsgraad door de zone, drie maanden op voorhand, kan het 

personeel de planning aanvullen met gewenste vakantiedagen, arbeidsduurvermindering (ADV) en 

inhaalrust (recup). Dit kan worden aangevraagd en toegekend tot 14 kalenderdagen vóór het begin 

van de maand waarvoor de afwezigheid wordt aangevraagd.  

 

Toelichting bij deze soorten afwezigheid: 

 Vakantiedagen = aantal zoals bepaald door je oude of nieuwe administratieve statuut, en 

ook alle feestdagen worden hierbij geteld. 

Hoofdvakantie = het vakantieverlof van ten minste twee opeenvolgende weken 

 ADV = arbeidsduurvermindering: om de uren die te veel gepresteerd werden boven de 

gemiddelde arbeidsduur van 38 uren per week opnieuw in mindering te brengen.  

Het operationeel personeel in continudienst heeft, voor een volledig jaar zonder 

afwezigheden & ziekte, recht op 208 uren ADV.   

ADV wordt opgenomen binnen de vastgelegde referentieperiode van 4 maanden. 

 Inhaalrust = recuperatie van extra niet ingeroosterde uren (die geen Opt-Out zijn of boven de 10u Opt-out 

per week gepresteerd worden) die gepresteerd werden boven de gemiddelde 38 uren per week. 

Inhaalrust wordt opgenomen binnen de vastgelegde referentieperiode van 4 maanden. 

 

Vakantie en inhaalrust kunnen aangevraagd worden in vaste blokken van 24 uur of 12 uur, in een 

dagblok (8u tot 20u) of in een nachtblok (20u tot 8u).  ADV kan alleen aangevraagd worden per 12 

uur en in een nachtblok, zodat een hogere bezetting overdag mogelijk blijft. 
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Per referentieperiode van 4 maanden kunnen maximaal 4 ADV’s aangevraagd worden door het 

personeel, om de dienst de mogelijkheid te laten om een zo optimaal mogelijke planning te maken, 

zonder al te veel te moeten ingrijpen in reeds toegestane ADV of inhaalrust. Dit is eerder al meegegeven 

door VSOA, dit dient zeker eerst opnieuw onderhandeld te worden, wat staat hier tegenover, en vooral wat is de 

haalbaarheid van deze beperking ? 

 

De toekenning van het verlof en de ADV wordt geregeld binnen de ploeg.  

 

Mogelijks dienen ADV-uren gevoegd te worden bij de hoofdvakantie om de op te nemen ADV tijdens 

die referentieperiode te kunnen inplannen. Indien dat nodig is, is deze ADV gegarandeerd.  

Het is evenwel niet de bedoeling om veel ADV in te plannen tijdens dit verlof om de reeds eerder 

aangehaalde redenen, om een efficiënte planning te kunnen maken. Maximum één ADV kan 

ingepland worden in de hoofdvakantie, indien meer nodig blijkt wordt dit gedaan door de dienst en 

wordt een deel vakantieverlof omgezet in ADV.Akkoord met ACV, ofwel gaan we dit strikt uitschrijven wat wel en 

absoluut niet kan, ofwel gaan we hier heel losjes mee om, dus dient zeker eveneens opnieuw onderhandeld te worden ! 

 

Toegekend verlof en ADV dient opgenomen te worden, tenzij in geval van overmacht. Deze 

overmachtsituatie dient bewezen te worden waarna de zonecommandant of zijn afgevaardigde 

beslist. 

 

Maximaal 60 uren (inhaalrust + ADV) kunnen overgedragen worden naar de volgende referentie-

periode van 4 maanden. Indien onze herinneringen juist zijn, was de initiële vraag hier om dit aantal tot 60u te 

verhogen om te voorkomen dat iemand gepresteerde uren zou verliezen, VSOA is hier geen voorstander van, maar bereid 

om hier toe te geven aan 60u/referentieperiode te kunnen overdragen, maar dan willen we ook zekerheid dat 

uitzonderingen niet d’office hun gepresteerde uren kwijt zijn. 

 

Omstandigheidsverlof voor gebeurtenissen die ruim op voorhand vastliggen – huwelijk, plechtige 

communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd – wordt indien mogelijk minstens drie 

maanden voor de gebeurtenis aangevraagd. Correct wat ACV vraagt. 

 

 

3. Tekorten of overschrijdingen in de bezetting worden gecorrigeerd 

 

Vanaf 14 dagen voor het begin van de maand kunnen de nog overtallige plaatsen in het 

dienstrooster, bovenop de opgelegde minimumbezetting, weggewerkt worden door de ploegleiding 

door uit te roosteren of door ADV en/of inhaalrust in te plannen voor de personeelsleden.  

Indien deze middelen niet volstaan, zal de dienst genoodzaakt zijn om bijkomende maatregelen te 

nemen (ADV verplaatsen,…) Voor VSOA is het niet meer duidelijk, is het nu de ploegleiding of de dienst (en wie is dan 

“de dienst”) ??? Zie onze bemerking bij de 4 grote stappen, stap 3 ! 

 

Indien in deze periode een personeelslid toch nog verlof wenst aan te vragen en de 

bezettingsvereisten dit toelaten, dan is de mogelijkheid van opname van dit verlof een optie. 

 

Dienstwissels binnen hetzelfde kader kunnen toegestaan worden mits naleving van de bepalingen 

van de Arbeidstijdwet, volgens de volgende voorwaarden: 
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Een dienstwissel gebeurt steeds 

o met één enkele persoon 

o van hetzelfde kader (basis-, midden- of hoger kader) 

o met een persoon die dezelfde competenties bezit 

o voor een halve wacht (12 uur bij het begin of het einde van de wacht) of een hele wacht 

(24 uur) 

o evenredig, gelijke verdeling tussen dag en nacht 

o evenredig, d.w.z. een weekenddienst wordt gewisseld met een weekenddienst, een 

weekdienst met een weekdienst 

o de twee gewisselde diensten (de dienst die overgenomen wordt en de dienst die ‘terug 

gedaan wordt’) worden bij de aanvraag bekendgemaakt. 

Dienstwissels dienen ten laatste 8 kalenderdagen (2 diensten) vooraf aangevraagd te worden. 

Wissels tussen een dienst en ADV kunnen onder dezelfde voorwaarden als dienstwissels worden 

toegestaan. 

 

Door omstandigheden (overmacht) is het mogelijk dat het planningsschema, dat de ploegleiding drie 

maanden vooraf opmaakte, onvoorzien dient aangepast te worden. Voor VSOA is het niet meer duidelijk, is 

het nu de ploegleiding of de dienst (en wie is dan “de dienst”) ??? Zie onze bemerking bij de 4 grote stappen, stap 3 ! In 

geval een personeelstekort zich voordoet gebeurt een inroostering op basis van vrijwillige aanduiding 

of door onderlinge wissels, om de toegekende verloven niet in het gedrang te brengen. Als dit niet 

lukt zal de organisatie dit opleggen, indien mogelijk mits gebruik te maken van een teller. Voor VSOA is 

het niet meer duidelijk, is het nu de ploegleiding of de dienst (en wie is dan “de dienst”) ??? Zie onze bemerking bij de 4 grote 

stappen, stap 3 ! 

   

 

4. Last minute aanvragen of wijzigingen, onvoorziene gebeurtenissen 

 

Indien er een onverwachts personeelstekort ontstaat in een ploeg (wegens ziekte, ongeval, 

omstandigheidsverlof, …) kan inhaalrust en ADV ingetrokken worden door de ploegleiding. Bij 

voorkeur gebeurt dit in onderling overleg.  

Personeel met ADV of inhaalrust is oproepbaar en dient daarom bereikbaar te blijven via een 

opgegeven middel (bv. GSM).  Ook VSOA vraagt hier toch duidelijke afspraken om misverstanden te vermijden. 

Indien dit niet het geval is dient het personeelslid zelf contact te nemen met de dienst, ten laatste 

een half uur vóór de aanvang van de dienst. Hier moet duidelijk zijn (zonder dat dit evenwel dient medegedeeld 

aan personeel, maar toch in deze afsprakennota dient opgenomen) dat wie toch dient te komen werken, en niet tijdig op zijn 

werkpost aanwezig is (omwille van late verwittiging en/of afstand van werkpost), enkel voor die MINUTEN afwezigheid de 

operationaliteitspremie verliest, maar geen loonverlies of andere sanctie wordt opgelegd. 

 

Ingetrokken ADV en inhaalrust kan opnieuw ingepland worden door het personeelslid, indien er nog 

verlofplaatsen zijn; of het wordt ingepland door de dienst, zowel mogelijk tijdens dagdiensten als 

tijdens nachtdiensten. Voor VSOA is het niet meer duidelijk, is het nu de ploegleiding of de dienst (en wie is dan “de 

dienst”) ??? Zie onze bemerking bij de 4 grote stappen, stap 3 ! 

 

ADV die wordt ingepland in de hoofdvakantie (minstens twee weken opeenvolgend jaarlijkse 

vakantie) is wel gegarandeerd. 
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Voor wie ziek wordt: 

 Per wacht ziekte of (arbeids)ongeval van 24 uur (of 12 uur) wordt het aantal uren ADV 

verminderd met 2,5 uren (of 1,25) uren, per wacht ziekte of ongeval wordt het aantal uren 

ziektekrediet verminderd met 21 uren (of 10,5 uren).  

 Ziekteverlof kan niet gecombineerd worden met andere verloven. Voor wie ziek wordt op 

een wacht waarvoor ADV, inhaalrust of vakantie was ingepland, wordt de hele dienst daarom 

beschouwd als ziekte en wordt de ADV, inhaalrust of vakantie geannuleerd. 

 Ziekte zonder attest is alleen statutair voorzien voor diensten van maximum 12 uur. 

 

Uitzonderlijk verlof: 

 Het uitzonderlijk verlof wegens overmacht ten gevolge van een ziekte of ongeval overkomen 

aan een gezins- of familielid kan worden opgenomen per uur of in blokken van uren, indien 

het wordt geattesteerd. 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting: 

 

Soort afwezigheid Aan te vragen door 
het personeelslid 
(stap 2): 

Toe te kennen door 
de dienst (stap 3): 
Voor VSOA is het niet 
meer duidelijk, is het nu 
de ploegleiding of de 
dienst (en wie is dan “de 
dienst”) ??? Zie onze 
bemerking bij de 4 grote 
stappen, stap 3 ! 

 

In te trekken door 
de dienst wegens 
dienstnoodwendig
heden (stap 4): 

vakantiedagen Per 24 u of per 12 u 
dag (8u tot 20u) of 
nacht (20u tot 8u) 
met een gelijke 
verdeling tussen 
aantal dag en aantal 
nacht 

/ Nee 

ADV per 12 u nacht (20u 
tot 8u), binnen de 
referentieperiode 

per 12 u dag (8u tot 
20u) of nacht (20u 
tot 8u) 

ja, behalve in 
combinatie met de 
hoofdvakantie 

Inhaalrust (recup) per 24 u of per 12 u 
dag (8u tot 20u) of 
nacht (20u tot 8u) 
met een gelijke 
verdeling tussen 
aantal dag en aantal 
nacht, binnen de 
referteperiode 
Akkoord met ACV 

per 12 u dag (8u tot 
20u) of nacht (20u 
tot 8u) 

Ja 



 

7 
 

 

 

Dagindeling 

 

De concrete dagindeling, van 8:00 uur tot 21:00 uur, wordt ingevuld per post. 

In het uurrooster zijn drie pauzes voorzien: van 8:45 uur tot 9:00 uur, van 12:00 uur tot 13:30 uur en 

van 17:30 uur tot 18:30 uur. 

Op zondag kan de ploegverantwoordelijke beslissen of het geleverde werk toelaat om de dagtaken te 

stoppen vanaf 15 uur. 

 

Evaluatie van dit dienstsysteem 

 

Het dienstregime 24/72 gaat in op 1 mei 2017. Dit zal eind 2017 een eerste maal geëvalueerd 

worden, waarbij aanpassingen, na nieuwe onderhandelingen met de sociale partners, kunnen ingaan ten 

vroegste vanaf 1/5/2018. De evaluatie moet uitwijzen of de hoofddoelstellingen van dit systeem 

behaald worden, zowel in het belang van de personeelsleden als in het belang van de organisatie. 

Het is een verantwoordelijkheid van elke betrokkene om de basisprincipes en wederzijdse 

doelstellingen van het dienstsysteem te respecteren, zodat dit nieuwe dienstregime, waar heel wat 

collega’s vragende partij voor waren en zijn, een optimale kans krijgt.  


