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SYNDICAAL OVERLEG HULPVERLENINGSZONEZONE LIMBURG NOORD 

21.04.2017 

Aanwezigen 

ACOD:  Christophe D’Joos (beroeps post Lommel), Jeroen De Raeck (secretaris) 
ACV: Jean-Pierre Tommissen (secretaris),   
VSOA:  Dominiek Peeters (vaste gemachtigde), Peter Vandenberk (vaste gemachtigde) 
Bestuur: Burgemeester Vanvelthoven, Jan Jorissen, Ann Gadeyne (aanwezig bij personeels- 
 Aangelegenheden) 
Secretaris: Martine Schildermans 
Verontschuldigd: Jurgen Maes (ACV), Luc Slegers (ACV), Johan Vankrunkelsven (ACV) 
 

 

1. Agendapunten mbt overige personeelsaangelegenheden 
 

a. Aanpassing personeelsplan en opstart ambulancedienst post Neerpelt 
 

De opstart van de ambulancedienst op post Neerpelt zal in verschillende fasen verlopen om een snelle opstart 

mogelijk te maken en om continu te kunnen bijsturen. Voor de ambulance-activiteiten zal een stevige structuur 

uitgebouwd worden met een aantal vaste en gemotiveerde ambulanciers (zowel vrijwilligers als 

beroepskrachten) die een minimum aantal diensten op de post gaan vervullen. Een tijdelijke werkgroep 

ambulance zal zich ontfermen over de concrete aanpak in de post. 

 

Het personeelsplan dat deel uitmaakt van het meerjarenbeleidsplan werd bijgestuurd om in post Neerpelt een 

nieuwe standplaats voor de ziekenwagen in te vullen en dit met permanentie  24/24 op de post. In het 

vrijwilligerskader van post Neerpelt zijn 16 plaatsen voorzien voor hulpverleners-ambulancier (niet-

brandweerman) en 8 plaatsen voor ambulanciers-coördinatoren (niet-brandweerman). 

 

In het beroepskader werd omwille van flexibiliteit ervoor geopteerd om een uitbreiding te doen van het 

brandweerkader met 5 plaatsen voor post Neerpelt: drie in de graad van brandweerman, 1 in de graad van 

korporaal en 1 sergeant ambulance. Bij de invulling ervan is de bereidheid om mee te draaien in shiften van 12 

uren noodzakelijk. 

 

Beroepskrachten die al in dienst zijn, kunnen zich kandidaat stellen om van post te veranderen. In de mate van 

het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden. 

 

Bij de bespreking van het personeelsplan werden door het VSOA vragen gesteld omtrent de functie van de 

geneesheer, psycholoog en adviseur gevaarlijke stoffen, punten waar ten opzichte van de vorige versie geen 

wijzigingen werden doorgevoerd. Daarnaast waren er ook vragen omtrent de toepassing van de opt-out in de 

praktijk. 

 

Het ACOD stelt zich vragen bij de berekening van de benodigde arbeidskrachten om alle uren gedraaid te 

krijgen en ook het ACV vraagt of de voorziene uitbreiding wel voldoende is. Het bestuur engageert zich om een 

evaluatie op te maken en om het personeelskader te herbekijken indien uit de praktijk blijkt dat er 

onvoldoende personeel voorzien zou zijn. De zonecommandant licht toe dat in het personeelsplan er bewust 

voor gekozen is om (gemiddeld) iedere dag 1 vrijwilliger te laten meedraaien op elke post. Dit systeem heeft tal 

van voordelen, niet alleen betrekt dit de vrijwilligers meer bij de brandweer en geeft hen extra 

oefenmogelijkheden, tevens bevordert het de samenwerking en symbiose tussen beide personeelsgroepen. 

Deze benadering geeft extra flexibiliteit aan de beroepsleden. 
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Het VSOA benadrukt dat de arbeidstijdenregelgeving gerespecteerd moet worden voor zowel beroeps als 

vrijwilligers en vreest dat dit in het huidige voorstel onmogelijk is. 

 

Het ACOD en VSOA klagen over de korte termijnen die voor de opstart van de ambulancedienst aan de 

vakorganisaties gelaten worden, doch de zone heeft weliswaar de wettelijke termijnen gerespecteerd, maar 

zag geen andere mogelijkheden gezien de noodzaak tot opstart op korte termijn en het feit dat de erkenning 

van FOD Volksgezondheid ons pas op 27 maart overgemaakt werd. 

 

De vakorganisaties gaan niet akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het personeelsplan en vragen een 

evaluatie van de opstartperiode. Voor de aanpak van de opstart van de ambulancedienst wordt wel een positief 

advies gegeven door de vakorganisaties. 

 

Op het volgend syndicaal overleg zal een eerste evaluatie opgemaakt worden. We zitten dan nog niet in de 

eindfase, maar kunnen wel de zomerperiode evalueren. 

 

 

b. Selectiereglement 
 

Elke zone dient vanuit de KB’s administratief statuut voor het operationeel personeel (zowel brandweer als 

ambulancier-niet-brandweer) een reglement op te maken ten behoeve van selecties en andere procedures in 

het kader van de loopbaan (bijvoorbeeld bevorderingen). Aangezien er de komende tijd opnieuw selecties 

aankomen, werd voor dit luik een selectiereglement opgemaakt. De ervaringen die we in 2016 opgedaan 

hebben ten aanzien van werving en selectie werden gebruikt om de aanpak verder op punt te zetten. 

 

Het selectiereglement omvat de volgende onderdelen: 

- Vacantverklaring en oproep tot kandidaten 

- Competenties, gewichten en proeven 

- Samenstelling jury 

- Waarneming 

- Reserve – schrapping uit de reserve 

- Bijlagen met per procedure en functie een verdeling van de punten over de competenties 

 

In het ontwerp dat met de agenda meegestuurd werd stond bij vacantverklaring (punt 1) nog een fout. Het 5
e
 

gedachtestreepje komt te vervallen, omdat de samenstelling van de jury behandeld wordt in punt 3. 

 

Het reglement zal de komende tijd verder aangevuld worden als nieuwe procedures zich aandienen. 

 

De vakorganisaties hebben geen opmerkingen bij het selectiereglement. 

 

[Na de  vergadering werd een aangepaste versie doorgestuurd naar de vakorganisaties waarin de afgesproken 

aanpassing bij punt 1 aangebracht werd en daarnaast een aantal vormelijke aanpassingen ter verduidelijking.] 
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c. Vacantverklaring 

 

C1. Vrijwillige ambulanciers-niet-brandweerman 

 

Op de zoneraad van 21 april wordt voorgesteld om 10 vrijwillige ambulanciers-niet-brandweerman voor post 

Neerpelt aan te werven. De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in een zonale wervingsreserve.  

Daarnaast zal er in post Bree 1 kandidaat van de wervingsreserve opgeroepen worden om in dienst te treden. 

Alle kandidaten dienen bereid te zijn om wachtdiensten op de kazerne te doen. Er wordt voorkeur gegeven aan 

kandidaten die reeds in het bezit zijn van een 100 badge of over een brevet dat rechtstreeks toegang geeft tot 

het verkrijgen van een badge. 

 

Er wordt een vergelijkend examen georganiseerd bestaande uit een schriftelijke proef met praktisch gedeelte 

en een mondelinge proef om de competenties te evalueren. Aan de competenties worden onderstaande  

gewichten toegekend. Dit leidt tot een bindende rangschikking van de kandidaten. Op elke blok van 

competenties dient minimum 50% behaald te worden en 60% in het geheel. 

Aangezien de technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn enkel afgetoetst worden in de 

schriftelijke proef met praktisch gedeelte, worden voor de mondelinge proef enkel kandidaten uitgenodigd die 

50% op deze blok van competenties behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De timing ziet er alsvolgt uit: 

- Schriftelijke proef: 18/5 ’s avonds 

- Praktische proef: 18/5 vanaf 12 uur 

- Mondelinge proef: 12 en 14 juni (in de documentatie stond 13/6) 

 

De afgevaardigden van de onderscheiden vakorganisaties hebben geen opmerkingen bij de vacantverklaring 

voor 10 vrijwillige ambulanciers-niet-brandweerman (+ aanleg zonale wervingsreserve) en de vacantverklaring 

voor 1 plaats in te vullen vanuit de wervingsreserve voor post Bree, de bijhorende functiebeschrijving en de 

aanpak van de selectie. 

 

 

C2. Aanwerving vrijwillige brandweermannen 

 

Op de zoneraad van juni zal gesproken worden over het invullen van de openstaande plaatsen in het 

vrijwilligerskader op de verschillende posten. De aantallen kunnen nog wijzigen indien in tussentijd nog iemand 

ontslag zou nemen. 

 

  

Competentieblokken: gewicht 

Kerncompetenties (loyaliteit, plichtgevoel, integriteit) en motivatie 30 

Persoonsgebonden (stressbestendigheid, leren&reflecteren, flexibiliteit)  10 

Relationele (inlevingsvermogen, communicatie, samenwerking) 20 

Taakgerichte (resultaatgericht, daadkracht) 10 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 30 
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Post Aantal openstaande plaatsen 

Bree 0 

Leopoldsburg 6 

Lommel 11 

Neerpelt 5 

Totaal zone 22 

 

Voor alle posten zal een wervingsreserve aangelegd worden, ook voor post Bree. 

  

Kandidaten kunnen alvast spontaan solliciteren. Vanaf het moment dat de raad de vacantverklaring 

goedgekeurd heeft, worden de vacatures gepubliceerd. Kandidaten kunnen zich melden tot en met 31 oktober 

en dienen uiterlijk op die dag aan de aanwervingsvoorwaarden te voldoen. De mondelinge proef bij de zone zal 

rond 6-7-8 november georganiseerd worden. 

 

De afgevaardigden van de onderscheiden vakorganisaties hebben geen opmerkingen bij de vacantverklaring 

voor minstens 22 vrijwillige brandweermannen (+ aanleg wervingsreserve per post voor de 4 posten), de 

bijhorende functiebeschrijving en de aanpak van de selectie. 

 

 

C3. Aanwerving vrijwillige officieren 

 

Ook voor de aanwerving van een vrijwillig officier voor Bree en voor Leopoldsburg wordt in het najaar een 

nieuwe procedure opgestart. 

 

De afgevaardigden van de onderscheiden vakorganisaties hebben geen opmerkingen bij de vacantverklaring 

voor 2 plaatsen voor vrijwillig kapitein (+ aanleg wervingsreserve), de bijhorende functiebeschrijving en de 

aanpak van de selectie. 

C4. Professionalisering beroepsbrandweerman (dezelfde zone) 

 

Het personeelskader voor post Neerpelt werd (voorlopig) uitgebreid met 5 beroepskrachten. De zoneraad zal 

op 16 juni beslissen of deze plaatsen vacant verklaard worden. De voorzitter ondersteunt het voorstel om de 

invulling te doen via de procedure van professionalisering. 

 

Aangezien er in het kader ook nog een plaats open staat, zullen naar alle waarschijnlijkheid 6 plaatsen vacant 

verklaard zullen worden eind juni. We benadrukken dat dit onder voorbehoud van goedkeuring door de 

zoneraad is. 

 

Ook voor deze procedure werd al een timing uitgewerkt. Kandidaten kunnen zich melden tot en met 1 

september 2017. Op die datum moet aan de professionaliseringsvoorwaarden voldaan zijn. De timing voor de 

proeven is nog onder voorbehoud: schriftelijke proef op 6/9 ’s avonds, praktische proef op 9/9 en mondelinge 

proef op 18/9. 
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De proeven dienen om onderstaande competenties te evalueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidig KB administratief statuut laat niet toe er voor de procedure professionalisering een wervingsreserve 

aangelegd wordt. Daarom worden maximaal 12 kandidaten – in volgorde van de rangschikking – na de 

schriftelijke en praktische proef uitgenodigd voor de mondelinge proef. 

 

In deze procedure is er geen vergelijkend examen. Alle kandidaturen die geslaagd zijn, worden als gelijk 

beschouwd. De zonecommandant adviseert op basis van de kandidaturen, de functiebeschrijving en de 

evaluatie van de professionaliseringsproef. 

 

De afgevaardigden van de onderscheiden vakorganisaties hebben geen opmerkingen bij de vacantverklaring 

voor 6 plaatsen professionalisering in de graad van brandweerman in dezelfde zone, de bijhorende 

functiebeschrijving en de aanpak van de selectie. 

 

 

d. Aanpassing arbeidsreglement: bijlage uurrooster 
 

De uurroosters, opgenomen in de bijlagen van het arbeidsreglement, worden voor post Neerpelt uitgebreid 

met een uurrooster voor de ambulance: van 6u-18u met 30 minuten betaalde pauze. Het uurrooster kan na 

evaluatie door de werkgroep ambulance nog verschoven worden naar 6u30-18u30 of 7u-19u. 

 

Van zodra de beroepsbezetting uitgebreid is, wordt dit opgenomen in het arbeidsreglement. 

 

De afgevaardigden van de onderscheiden vakorganisaties hebben geen opmerkingen bij de aanvulling van het 

uurrooster in het arbeidsreglement. 

 

e. Varia 

 
- verspreiding update arbeidsreglement: begin maart werd aan alle personeelsleden een nieuw 

arbeidsreglement verspreid, hetzij op papier, hetzij via een verwijzing naar het intranet. Ook naar de toekomst 

toe zullen personeelsleden geïnformeerd worden via de verslagen van het syndicaal overleg over de 

aanpassingen aan het arbeidsreglement en na verloop van tijd een nieuw arbeidsreglement ontvangen. De 

laatste versie is altijd raadpleegbaar op het intranet. 

 

- aanbesteding poetsactiviteiten post Bree: er werd een bestek opgemaakt voor het leveren van poetsdiensten 

op post Bree (kantoorruimten en dergelijke) en dit voor een periode van 12 maanden. Tegen het einde van een 

periode wordt een evaluatie opgemaakt. Het VSOA merkt op dat het Comité geraadpleegd dient te worden bij 

de opmaak van het lastenboek. 

Competentieblokken: gewicht 

Kerncompetenties (loyaliteit, plichtgevoel, integriteit) en motivatie 20 

Persoonsgebonden (stressbestendigheid, leren&reflecteren, flexibiliteit) 20 

Relationele (inlevingsvermogen, communicatie, samenwerking) 20 

Taakgerichte (resultaatgericht, daadkracht) 10 

Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 30 
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- Ministeriële Omzendbrief van 10 maart 2017 aangaande  de fysieke paraatheid van de operationele 

personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming + zonaal 

beleid accreditatie van de dragers adembescherming en fysieke paraatheid 

 

De zonecommandant licht toe dat er voor de proeven nog hartslagmeters aangekocht dienen te worden. 

 

Het VSOA merkt op dat de omzendbrief beperkter is dan het reglement van de zone, vraagt of er een nulmeting 

gebeurd is en stelt dat de arbeidsgeneesheer niet de medische geschiktheid meet, wel de fysieke geschiktheid. 

Het VSOA stelt verder dat dit reglement materie voor het CPBW is en dat de flowchart te complex is. 

 

De zonecommandant antwoordt hierop dat in 2015 een nulmeting gebeurd is en dat geen problemen 

gedetecteerd werden. Personeelsleden die ondersteuning wensen, kunnen terecht bij Energylab. Op vraag van 

de vrijwilligers werd 1 overzicht gemaakt, omdat alles aan elkaar hangt en het uiteindelijk 1 traject is dat waakt 

over de gezondheid van de personeelsleden. 

Het VSOA vraagt dat de arbeidsgeneesheer uitgenodigd wordt op het volgende CPBW om de normen toe te 

lichten. Dit zal geagendeerd worden op het volgende CPBW. 

 

Er is een discussie omtrent de gevolgen als een beroepskracht niet slaagt in de proeven, omdat het kan zijn dat 

iemand geschikt verklaard wordt door de arbeidsgeneesheer en toch niet slaagt in de proeven. Voor het VSOA 

kan het niet zijn dat een personeelslid financiële consequenties heeft in dit geval, omdat die proeven niet 

voorzien zijn door de federale overheid. De zonecommandant geeft aan dat hij eerder de vraag gesteld heeft 

aan de federale overheid of de omzendbrief een minimum, dan wel een minimum en een maximum is. Dit 

wordt nog eens nagevraagd bij de federale overheid. Bovendien lijkt het evident dat medewerkers indien zij 

operationeel ongeschikt bevonden worden daar ook in operationeel opzicht op aangesproken kunnen worden. 

 

- Wijziging verlofstelsel na bevordering: 

 

Naar aanleiding van een vraag en antwoord op de website van civiele veiligheid omtrent de wijziging van het 

verlofstelsel na bevordering wordt door BVV een brief geschreven naar de minister. Het VSOA geeft aan dat zij 

bij de minister dezelfde opmerking gemaakt hebben omtrent het antwoord dat gegeven is op de FAQ. 
 
 

- Cumulbeperking van vakantiegeld 

 

In de regelgeving is voorzien dat voor de vakantietoelage publieke sector een cumulverbod met andere 
vakantiegelden geldt. 
 
Wanneer een vakantietoelage publieke sector gecumuleerd wordt met één of meerdere andere 
vakantiegelden, dan moet erop worden toegezien dat de som van de vakantiegelden niet méér bedraagt dan 
het hoogste vakantiegeld, berekend op volledige en voltijdse prestaties. 
Opdat dit maximum gerespecteerd kan worden, moeten eventueel één of meerdere vakantiegelden worden 
afgetopt. Deze aftopping gebeurt steeds eerst op het kleinste vakantiegeld, maar nooit op een vakantiegeld 
van het stelsel privésector. Wanneer een personeelslid dus een dubbel vakantiegeld privésector cumuleert met 
een vakantietoelage publieke sector en het maximumbedrag wordt overschreden, dan zal de inkorting altijd 
gebeuren op de vakantietoelage publieke sector, ook al is dit niet het kleinste vakantiegeld. 
 

Er wordt getracht binnen de zones een gezamenlijke communicatie hieromtrent uit te werken. 
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- Attentiebeleid 

Een werkgroepje heeft een voorstel uitgewerkt ten aanzien van het attentiebeleid vanuit de zone. Op de 
zoneraad zal dit voorstel voorgelegd worden. Het betreft sociale gebruiken bij huwelijk, geboorte en ziekte > 1 
maand, bij verjaardag, met Pasen, dienstjubileum bij 15, 25, 35 en 45 jaar dienst, bij pensionering of afscheid 
na 20 jaar dienstanciënniteit en activiteiten in het kader van teambuilding en om de 5 jaar een zonefeestje, de 
jaren dat er geen feest is, een eindejaarsgeschenk.  
 
In de plaats van een attentie zal de mogelijkheid geboden worden om te kiezen voor kledijpunten.  
 

Het VSOA geeft aan dat zij dit ondersteunen. 

 

 

 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 
 

a. Het huishoudelijk reglement zonaal BOC 

 

In het huishoudelijk reglement dat vorige vergadering  besproken werd, dienen nog een paar kleine 

verbeteringen aangebracht te worden: 

- artikel 16 2
e
 lid wordt: ‘de afvaardiging van elke vakorganisatie bestaat uit …’.  

- Er werd in artikel 16 en 17 geconcretiseerd dat met ‘secretaris’ de ‘secretaris van de vakorganisatie’ 

bedoeld wordt. 

- In artikel 26 is in de laatste zin ‘overheid’ vervangen door ‘vakorganisaties’ 

 

Het ACOD en ACV-OD gaan akkoord met het huishoudelijk reglement. 

Vanuit het VSOA zijn schriftelijk opmerkingen omtrent het huishoudelijk reglement gemaakt. Het huishoudelijk 

reglement zal opnieuw geagendeerd worden op een volgend vakbondsoverleg. 

 

 

 

 

Voor verslag, Martine Schildermans 

 


