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20 mei 2017 

 

Met redenen omkleed negatief advies van VSOA aan hulpverleningszone Noord Limburg inzake : 

 Hoofdstuk 8 : Personeelsplan 

VSOA kan zich akkoord verklaren met de opstart van een ambulancedienst in post Neerpelt, omwille 

van de hoogdringendheid door stopzetten van een ambulancedienst door Rood Kruis. 

VSOA kan echter niet akkoord gaan met het voorgestelde aanpassing personeelsplan bij deze opstart. 

De personeelsbestaffing binnen de zone wordt gevormd door operationeel (beroeps en vrijwilligers) en administratief 
personeel. Voor het operationeel personeel baseren we ons op enkele aannames om alzo tot de opbouw van kaders voor de 
zone / per sector / per post te komen. Voor het administratief personeel is gekeken welke opdrachten niet door operationele 
krachten kunnen of mogen ingevuld worden , of welke opdrachten specifiek zijn om ze alzo binnen deze personeelstak onder 
te brengen.  
Voor de operationele invulling zijn we uitgegaan van de volgende parameters:  
De minimale beschikbaarheden per post aan operationeel inzetbare krachten (los van het zonale wachtsysteem voor 
officieren) die we willen realiseren werd als volgt bepaald door de technische commissie.  
 

Er ontbreekt voor VSOA een duidelijke risicoanalyse die aantoont, hoe het personeelsplan zou moeten 
ingevuld worden, inclusief de middelen en personeelskrachten ! 
Dit personeelsplan schiet te kort en voldoet niet inzake de criteria die zijn vastgelegd in het KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 29 JUNI 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN HET 
PERSONEELSPLAN VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE ZONES. (B.S. 19.08.2014) 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 102, gewijzigd door de wet van 21 december 2013 
houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken en artikel 224, 2° ;  
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2013;  
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 augustus 2013;  
Gelet op de betrokkenheid van de regeringen van de gewesten bij het ontwerp van dit besluit;  
Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 2014/10 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, 
gesloten op 24 april 2014;  
Gelet op het advies nr. 56.240/2 van de Raad van State, gegeven op 21 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste 
lid, 2°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;  
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,  
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :  
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder :  
1° de wet van 15 mei 2007 : de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;  
2° meerjarenbeleidsplan : het meerjarenbeleidsplan bedoeld in artikel 23, § 1, van de wet van 15 mei 2007;  
3° operationeel personeel : operationeel personeel bedoeld in artikel 103 van de wet van 15 mei 2007.  
Art. 2. Het operationeel personeel omvat het personeel noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in artikel 
11 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, hierbij inbegrepen de administratieve taken nodig voor de 
goede werking van de zone die niet uitgevoerd worden door het administratief personeel.  
Art. 3. De zone stelt het personeelsplan voor het operationeel personeel vast, rekening houdend met de volgende criteria :  
1° het personeel nodig voor de uitvoering van de operationele opdrachten vanuit elke post van de zone, rekening houdend 
met de adequate middelen bepaald door de zone conform 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;  
Voor het criterium bepaald in het eerste lid, wordt onder meer rekening gehouden met :  
a) het niveau van dienstverlening voor de verschillende geografische sectoren van het grondgebied van de zone zoals 
vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan;  
b) de operationele organisatie van de zone voor het sturen van de middelen vanuit het netwerk van posten;  
c) de permanentie/wachtdienst in de kazerne of niet van operationeel personeel in de posten;  
d) de operationele opdrachten die specifieke middelen vereisen die in sommige posten van de zone aanwezig zijn;  
2° voor de beroepspersoneelsleden, hun reële beschikbaarheid voor de uitvoering van de operationele opdrachten rekening 
houdend met :  
a) de toepasselijke arbeidstijdregels;  
b) de verloven toegekend door de zone;  
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c) desgevallend, de vermenigvuldigingscoëfficiënt, berekend per zone, nodig voor het voorzien van continudienst;  
d) de modaliteiten van de eindeloopbaanmaatregelen;  
e) het aantal uren opleiding noodzakelijk voor de loopbaan en verplicht voor het behoud van de competenties en kwalificaties 
noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie; 
3° voor de vrijwillige personeelsleden, hun reële beschikbaarheid voor de uitvoering van de operationele opdrachten rekening 
houdend met :  
a) de regels inzake diensttijd;  
b) de beschikbaarheid van de vrijwillige personeelsleden tijdens de verschillende delen van de dag;  
c) het aantal uren opleiding noodzakelijk voor de loopbaan en verplicht voor het behoud van de competenties en kwalificaties 
noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie;  
4° de statistieken van de interventies, hierbij inbegrepen de gelijktijdige uitrukken;  
5° de operationele risicoanalyse van de zone;  
6° het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake proactie, preventie, preparatie, 
uitvoering en evaluatie zoals bepaald in artikel 11, § 2, van de wet van 15 mei 2007 die niet uitgevoerd worden door het 
administratief personeel, hierbij inbegrepen het personeel nodig voor het uitvoeren van de opdrachten inzake preventie van 
brand en ontploffing bedoeld in artikel 176 van de wet van 15 mei 2007;  
7° desgevallend, het personeel nodig voor het uitvoeren van de opdrachten voor de zonale dispatching.  
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.  
In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet van 15 
mei 2007, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten 
laatste op 1 januari 2016.  
De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken maakt een bericht bekend dat de datum vermeldt waarop dit besluit in werking 
treedt voor de prezones bedoeld in het tweede lid.  
Art. 5. De Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 
 
Beroepspersoneel zou dit via Opt-Out prestaties moeten invullen, waarbij wordt opgelegd wat een 
minimum aan aantal uren Opt-Out per week moet gepresteerd worden. Dit is niet conform aan de : 
WET VAN 19 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN DE ARBEIDSTIJD VAN DE 
OPERATIONELE BEROEPSLEDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 

BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 23.07.2014), meer bepaald :  
Art. 5 § 4. Elke arbeidsprestatie waarvan de duur tussen twaalf uren en vierentwintig uren bedraagt, moet worden gevolgd 
door een rustperiode van minimum twaalf opeenvolgende uren. 
Art. 7. § 1. De werknemer die, met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, maximaal achtendertig uren werkt, kan 
maximum tien bijkomende uren per week presteren op basis van een individueel akkoord van de werknemer om interventies 
of wachtdiensten in de kazerne te verzekeren.  
De werknemer, die met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, 2°, tussen de achtendertig en de achtenveertig uren per week 
werkt, kan een aantal bijkomende uren per week presteren op basis van een individueel akkoord van de werknemer om 
interventies of wachtdiensten in de kazerne te verzekeren. Dit aantal bedraagt maximaal het verschil tussen de gemiddelde 
arbeidstijd per week en achtenveertig uren.  
In afwijking van het tweede lid, mag het aantal bijkomende uren per week niet meer bedragen dan het verschil tussen de 
gemiddelde arbeidstijd per week en tweeënvijftig uren voor de werknemer die op de datum van inwerkingtreding van deze 
wet beroepslid en vrijwillig lid was in twee brandweerdiensten binnen het grondgebied van dezelfde hulpverleningszone, 
zonder het maximum van tien uren per week te overschrijden.  
§ 2. Deze bijkomende arbeidstijd is het voorwerp van een aanvullende vergoeding die gelijkwaardig is aan het basisloon in 
functie van de gepresteerde uren.  
§ 3. Het in § 1 bedoelde akkoord moet worden vastgelegd bij geschrift tussen de werknemer en de werkgever vóór het 
presteren van de bijkomende uren.  
Dit geschrift kan op elektronische wijze worden vastgelegd.  
Dit akkoord wordt vastgesteld in een specifiek document en vermeldt minstens :  
- het aantal bijkomende uren dat wekelijks zal worden gepresteerd of zal kunnen worden gepresteerd;  
- de duur van het akkoord;  
- de opzeggingsregels van het akkoord.  
De werkgever bewaart dit akkoord gedurende een periode van vijf jaar op de werkplekken. Dit geschrift moet zich op een 
gemakkelijk toegankelijke plaats bevinden zodat de brandweerinspecteurs en de in artikel 24 van de wet van 14 december 
2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector bedoelde ambtenaren 
er op elk ogenblik kennis van kunnen nemen.  
§ 4. Iedere partij kan het in § 1 bedoelde akkoord beëindigen door middel van een schriftelijk betekende opzegging van drie 
maanden. Het akkoord kan mits wederzijdse overeenstemming eveneens beëindigd worden zonder of met een kortere 
opzeggingstermijn.  
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§ 5. De werknemer mag geen enkel nadeel ondervinden vanwege de werkgever door het feit dat hij niet bereid is om de in dit 
artikel bedoelde bijkomende arbeidstijd te presteren. 

 

Verder is VSOA van oordeel dat bij onderbezetting in post Neerpelt, er versterking dient te komen 

vanuit post Lommel, dit zal invloed hebben op de bezetting in post Lommel, en vrezen wij dat hierdoor 

verloven zullen/kunnen geweigerd worden om de minimumbezetting in post Lommel te halen, dit is 

voor VSOA onaanvaardbaar. 

De Arbeidstijdwet van 19/4/2014 Art. 7 § 5  stelt duidelijk dat de werknemer geen enkel nadeel mag 

ondervinden indien hij geen Opt-Out wenst te presteren, dus moet het mogelijk zijn dat werknemers 

dit ook kunnen/mogen doen zonder Opt-Out contract, zij dienen deze uren te recupereren binnen de 

gestelde arbeidstijdregels en de referentieperiodes. Daarom is VSOA ook van oordeel dat dit 

voorgestelde personeelsplan te kort schiet, om deze recuperatie-uren op te vangen in post Lommel, 

VSOA kan niet aanvaarden dat hierdoor personeelsleden hun verlof zou geweigerd worden indien de 

minimumbezetting niet kan gehaald worden door de combinatie van opname recuperatie-uren en 

verlofaanvragen. 

 

Voor VSOA Hulpverleningszones : 

Dominiek Peeters     Peter Vandenberck 

Vaste Gemachtigde     Vaste Gemachtigde 

VSOA Hulpverleningszones    VSOA Hulpverleningszones 

 

 

 


